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Petter Stenbergs
Lefwernes Beskrifning. 
Tredje Boken.

Innefattar 1. År 1. månad: 9. dagar. 

1. Capitlet. 
Resan ifrån Finland till Stockholm.

Helt munter och nögd satte jag mig i Chaisen
som war den 4. Augusti, helt glad, at få resa
dädan sedan mina afairer därstädes hade tagit
en sådan wändning. Jag hade wäl ej mycket
förmånlig utsigt för en framtid, men jag hade
i den wägen kastat all min lit och förtröstan
på Herran, wiss at hwad mig nyttigt och godt
wore, aldrig skulle mig fela.
Wid ankomsten till Gästgifware gården

wid kyrkan, fant jag mig wäl annars hugad at
gå till Presterskapet at taga afskjed; men som
jag fruktade at fråga torde yppas om orsaken
till min afresa, hwarom jag ej hade mycken
lust at språka, så gjorde jag det ej, tänkandes:
min afresa blir dem nog kunnig och kanskje
ock orsaken dertill, hwilket sedan war mig
likgiltigt, allenast jag kom ifrån orten. På
Gästgifware gården åter behöfde jag ingen
ting härom orda utan endast begära häst.
Jag mins icke wist om jag på denna resan

eller någon gång förut när jag reste denna wä-
gen såg, på en äng bredwid en liten å, öfwer
hwilken jag skulle flåttas, en sådan mycken-
het af gräsmaskar, som helt och hållit hade
fördärfwat gräswäxten, om hwilka jag wäl
hade hört talas; men aldrig trodt at de kunde
wara i en så oändelig mängd och göra så myc-
ken skada.
Det war ganska sent på qwällen innan jag

hant fram till Åbo, hwarföre jag war mycket
bekymrad om icke allenast hwar jag skulle få
natt=Härberge och kammare; utan ock nöd-
wändig mat och lifsuppehälle; ty på något

spisqwarter wille jag för ingen del köra in,
hälst klåckan war öfwer 10. och på något an-
nat ställe ägde jag alsingen bekantskap. Än-
teligen kom jag ihog Klåckaren Björkroth, af
hwilken jag åtminstone war känd, fast ej syn-
nerligen bekant; ty beslöt jag, at köra in till
honom, det jag ock gjorde, hwilken, efter nå-
gon yttrad swårighet lät mig få både mat och
kammare, sedan jag öfwertygade honom, at
jag med det första åter skulle resa bort, så at
hans hyresman för hwilkens räkning kam-
maren war uptingad, ingen olägenhet skulle
hafwa af mitt boende i honom, såwida det ej
wore at förmoda, det han så snart skulle kom -
ma till Staden.

Sedan jag hade klädt mig dagen derpå geck
jag aldraförst till Professor Billmark: Och jag
war nog rädd, at han, såsom förmodeligen af
HåfrättsRådet underrättad om min Hän-
delse, skulle förebrå mig det, hwarföre jag be-
redde mig på tjenligt swar, och tryggade mig
för öfrigt på mitt goda samwete, at mina af-
sikter hade warit hederliga. När jag något litet
pratat hos honom, så anmälte jag, at jag hade
lämnat min Condition hos HofrättsRådet
och wore nu sinnad, at med det första resa
hem till WästerBotten. Hwarpå han swarte:
”Det är rätt at Herrn nu reser hem, ty det är
tjenligast för honom.” ”Ja”, swarte jag, ”det är
länge som jag har tänkt derpå, nu har det fallit
mig in at fullgöra min åstundan; men jag tän-
ker åter till hösten komma tilbaka om det sig
göra låter.” – ”Det är ock rätt tänkt”, sade han,
”Herrn skal då wara wälkommen.” Hwarpå
jag tog afskjed och geck bort, glad at han ej
nämnde ett enda ord om den andra saken;
hwarom jag började tro honom wara okunnig. 
Dernäst upsökte jag Magister Bergstedt

som icke mera bodde hos dem gamla Enkan,
utan hos Tammelins, och undrade jag höge-
ligen, at han, som så mycket älskade stillhet
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och lugn hade tagit sig härbärge på ett wärds-
hus; och frågte ock honom orsaken dertill;
men feck ej tydligt och giltigt swar hwarföre
jag ej heller frågte widare derefter. Men efter
ett och ett halft år, så feck jag af Madame
Finnberg höra orsaken dertill, som war föl-
jande: Enkan hans wärdinna blef häftigt kär
i honom, och derföre började wänta at få ho-
nom till Man, och det af den anledning, at
Magister Bergstedt, som altid war god och
wänskaps full emot alla, när han geck bort
och kom hem altid tog gumman i hand i sin
wänskapsfulla menlöshet och knäpte den nå-
got utan at något widare tänka derwid, hwil-
ket dock gumman så uträknade at sådant
skedde af kärlek, och blef så efter honom, at
han måste fly ifrån henne, som skedde en dag
när gumman war utgången och utan hennes
wettskap, hwarföre han måste hålla till Godo
en sådan kammare, som han i hast kunde få,
och war detta nu för få dagar sedan händt.
Som jag ägde ett oinskränkt, wänskapsfult

och broderligt förtroende för Bergstedt, så
anförtrodde jag honom helt upriktigt, hela
min belägenhet, och alt mitt upförande och
anhölt at han upriktigt måtte säga sin tanka
derom och anmärka om något wore att
klandra uti hela mitt upförande. Han swarte:
så, at intet wore derwid at anmärka, och at
han fullkomligt gillade hela mitt tänkesätt
och upförande uti alt, och det gladde mig ej
litet at få en så uplyst, wettig och gudfruktig
mans bifall i en så öm sak. Ja han blef likasom
harmsen uppå Demoiselle Rabenii sätt at
emottaga min begäran och hennes sätt at be-
möta mig efter denna händelsen (Se p: 864.
Andr: B:) och yttrade sig: ungefär sålunda:
”Jag undrar at hon kan så göra sig till, och
hwad hon tror sig kunna få för stora partien
och anbud, som så skall förakta en beskedlig
och honet karl, och fast än hon är en Profes-
sors dotter, så borde hon dock komma ihog at

hon lefwer af sin Morbrors gunst, och hon
borde anse för en lycka at en beskedlig Karl
will begära Henne fast än han är fattig.” m:m.
hwarföre jag helt glad och tilfredsstäld skildes
ifrån honom.

Därnäst gjorde jag min visite hos Callmeijers;
men Farbror war icke hemma utan allenast
Faster och Cousinerna. Och sedan jag hade
gifwit dem tilkänna min afsikt at resa hem,
så underrättades jag om at Cousine Margareta
Catharina Forsell skulle komma och få bo hos
Callmeijers, och wäntades hon nu dageligen.
Hwilket mycket gladde mig å hennes wägnar,
hälst derföre, at hon där skulle få tilfälle at
lära sig folks seder. Och ännu mer när Faster
yttrade sig; at Cousine Forsell, som nu några
år hade tjent i Österbotten, ej altid skall
iakttagit det bästa upförande, derföre hafwa
wi beslutigt, at taga henne hit, at hon ej må
blifwa aldeles lidderlig; ”Ty hitintill har hon
ej sökt annat än slödder till sällskap och af
dem har hon ej lärt något godt.” M:M: hwar-
efter, sedan jag hade spisat middag där, jag tog
mitt höfliga afskjed.
Emedlertid geck jag på flere håll för at

höra efter något fartyg som wore segelfärdigt
till Stockholm; men kunde icke finna något
hwarigenom dagen geck förbi och jag ägde
 alsintet hopp om at snart få komma på resan;
ty alla swarade, at de först efter 14. dagar eller
3. weckor, det wille säga: efter Marknaden då
de kunde få last, skulle blifwa klara, och at
wänta så länge föreföll mig nog swårt; men
hwad wille jag göra? Jag måtte ge mig nögd.
Nu köpte jag ock Hoffbergs Wäxtrikes kän-
nedom, som war ankommen och war den
första bok som jag hade Prænumererat uppå.
Gröndahl hade den omhänder. 

Men i detta mitt bekymmer, hade Gud, som
altid nådeligen styrer menniskors öden, alla-
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redo besörgt om en skyndesam afresa och det
förr än jag trodde, hwilket tilfälle yppades på
följande sätt: Sedan jag nu tyktes hafwa fått
så god tid wille jag icke heller förgäta wakt-
mästaren Finberg och hans Hustru; utan
gjorde äfwen dem min visite. När jag där om-
talte min förlägenhet; swarte Madamen, ”hå
nog kan det blifwa någon råd för det; Min
Swåger ifrån Pargas är här, och han säger; at
en bonde=skuta ligger där segelfärdig: Och
Min Swåger skall fara hem i qwell och med
honom får Herrn säkert följa.” Af denna un-
derrättelsen blef jag både glad och inchiette,
och frågte genast hwar han bodde? ”Han bor
här,” swartes mig, ”men han är utgången li-
tet.” Med otålighet wäntade jag hans åter-
komst, som snart nog inträffade, och feck på
min begäran ett önskeligt swar. 

Men ännu återstod för mig en wigtig och
brydsam omständighet, som war at få behö-
rigt pass så sent på dagen. Jag geck genast på
Cancelliet; Men Lands Secreteraren Vibelius
war länge sedan bortgången derifrån, och
ingen annan war där, som jag feck anmoda 
derom. Jag geck då straxt till nyssnämnde Sec-
reter, som jag råkte men feck det swar, at han
så sent ej kunde gå på Cancelliet, jag bad ho-
nom; men ännu förgäfwes. Helt orolig geck
jag derifrån och utan pass wille jag ogärna
resa, och nu war klåckan wid pass 8. på qwäl-
len. Jag infant mig åter på Cancelliet för at
fråga Waktmästaren om han kunde upsätta
passet färdigt till underskrift; så blefwe det
wäl sedan underskrifwit; Men han swarte, at
det icke war honom tillåtigt. Ännu wille jag
försöka det yttersta geck derföre åter till Sec-
reteraren, som bodde längst uppe wid Ny-
lands Tullen en ansenlig wäg och androg åter
min begäran; ty at under resan, i saknad af
Pass, lida några förträtligheter wid de många
förefallande visitationer wille jag för all ting

undwika. I början feck jag åter afslag; men se-
dan jag hade relaterat hela min belägenhet, at
detta war det enda tillfället innom 3. weckor
at få resa; at karlen ej wille längre wänta på
mig, utan fara hem samma qwäll; at jag wore
fattig och ej hade råd till at så länge ligga och
uppehålla mig; at jag wore en Swensk eller
Wästerbottninge, som nu wille resa till min
födelse ort; Samt at mitt timmeliga wäl i en
framtid berodde derpå; si då gaf han mig sitt
löfte isynnerhet när han feck höra at jag war
Swensk till Nation; ty han war sjelf en Swensk
man. Förnögd geck jag derifrån och anmärkte
hwad wälde National kärleken har öfwer
menniskor; ty hwad jag med andra motiver
icke kunde uträtta, så gälde detta mäst. Sec-
reteraren geck genast på Cancelliet och in-
nom en half timma, så geck waktmästaren
bort med Passet till underskrift hos Lands-
Höfdingen. Hwarefter jag straxt bekom det. 
Under denna min fram och återgång emel-

lan Cancelliet och Secreteraren war jag tidt
och ofta in hos Finbergs, för at underrätta
dem om framgången af mitt ärende, då altid
Finbergen ifrån Pargas, (som war, om jag mins
rätt, Rusthållare, eller Brofogde eller något
dylikt,) påyrkade snar expedition, samt at han
wille resa, då jag den ena gången efter den
Andra öfwertalte honom at wänta, och till
slut lade han sig på sängen och somnade.
Denne Mannen war jag något förlägen huru
jag borde kalla; ty Herre tyckte jag war för
mycket åt honom och undwek det derföre
med flit; men sådant war icke wäl tagit utaf
hans Swägerska, som likasom oförmärkt lät
mig förstå at Herre borde han heta. Jag kunde
då ej annat än göra henne till wiljes ehuru
ogärna det geck i början; Men jag wille icke
stöta Hennes fåfänga. 
Sedan war jag nog bekymrad at få neder

min kista och öfriga små saker i hans båt; ty
jag mins ej, at jag efterlämnade någon ting i
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förwar hos någon. Förskaffade mig litet rese-
kost, sådant som jag i hast kunde öfwerkom-
ma, och bestod det i bröd, litet smör, och sill
kanske något kött och sådant mer; men jag
tänkte blir det litet så får jag wäl under wägen
köpa mera i byarna, som ligga bredewid se-
gelleden. Derpå wäkte jag up Pargas Herrn
och reste ifrån Åbo den 5. Augusti klåckan
öfwer Elfwa på natten. Wädret war wackert
och wi rodde hela natten under godt och nöij-
samt glam så at tiden geck fort nog. 
Wid solens uppgång hunno wi fram till

Herr Finbergs gård wid kyrkan, där wi rastade
något litet; ehuru jag genast wille fara till
Skutan som syntes på en half mils afstånd; ty
jag fruktade at hon skulle segla ifrån mig.
Men Herr Finberg skulle nödwändigt hafwa
mig hem till sig och lät sin hustru koka Caffe
åt mig, och försäkrade at wi ändock nog skulle
hinna skutan qwar. Nog war wäl Caffe godt
jämte annan frukost hwarmed han mig fäg-
nade; men jag satt där helt orolig, till dess jag
åter feck komma i båten. Wid ankomsten
gingo wi till Bonden eller Rusthållaren, som
ägde skutan och androg höfligt min begäran,
som efter någon swårighet bewiljades. Med
känsla och tacksamhet skildes jag ifrån Herr
Finberg som wärkeligen hade bewist mig
mycken godhet och höflighet; Ända till at
ingenting taga för sitt beswär.

Skutan war aldeles segelfärdig och wind bör-
jade blåsa, så at knapt en timma lopp förbi in-
nan wi afseglade ifrån stället, hwars namn jag
har förgätit tillika med ägarens, som war en
mycket rik Rusthållare. Men wi hunno ej
längre än en half mil, så kom motwind, och
wi måste lägga wid landet, jag får ej säga kasta
ankar; ty sådant bruka sällan finska skutorna,
utan blott haka sig fast wid berget. Detta war
den 6. Augusti och måste wi ligga där wi oss
hade lägrat i 3. och ./2. dygn och om Söndagen

blåste det en häftig storm motwäder, som war
för oss så mycket swårare, som wi lågo helt
öppet för stormen emot klippan, så at wi hade
mycket göra at med bommar hålla skråfwet
ifrån henne, så at hon icke måtte kråssas; ty
en lång och stor fjärd låg för oss öppen; men
hade wi legat på andra sidan sundet, så hade
wi haft le och stilt, samt warit säkra för stor-
men.

Som jag tyckte at det wore synd at ligga hela
Söndagen där, utan någon sårt Gudstjenst, så
föreslog jag Skjepparen om icke wi nu kunde
hålla en liten bönstund, hwartill han genast
samtyckte, då jag icke allenast hölt bön för
dem utan ock en liten kort predikan hwartill
jag lösligen hade beredt mig om Lördagen
igenom det jag hade något gluttat på en Pre-
dikan, som jag förut hade hållit i Björneborg;
hwilket aflopp för mig skäligen efter önskan.
Och efter slutat arbete tackade folket mig
derföre, med det wanliga berömmet wid så-
dana tilfällen. 

Dagen derefter den 9. Augusti fingo wi änte-
ligen wind, då wi seglade förbi Hafwerö,
emellan Nagu Socken och Schälö Hospital,
tils det mot qwällen lugnade åf, då wi åter
sökte klippan sedan wi hade hunnit lägga till
rygga 4. Mil. och hwilade där öfwer natten. 
Som winden war oss gynnande dagen der-

på, så fortsattes resan, utan någon synnerlig
händelse nära till Degerby i Ålands skärgård,
Som resan blef långwarigare än jag förmodat,
så började mitt matförråd blifwa något knapt;
såg derföre med glädje byn wara så nära; för-
mådde fördenskull folket at fara med mig dit
opp på det jag måtte få köpa mig något till fö-
dan, och med möda feck jag änteligen litet
mjölk och dricka. Sedan roade sig en af ma-
troserna at simma, dock på grundt watten,
det han gjorde skäligen braf, och som han war
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den första, som jag hade sedt simma, så åskå-
dade jag det med nöije. Och för at fördrifwa
tiden gingo wi dagen efter till en annan by,
som låg wid pass en fjerdedels Mil derifrån,
under hwilken promenade jag fant en eller
twå örter, hwarmed jag förökte min ört sam-
ling; men som min Hoffbergs ört bok ännu
war oinbunden, så kunde jag icke hafwa det
nöijet at försöka at examinera dem, den ena
war dock sedum album.1

Samma dag eller den elfte blåste det änteligen
upp en liten skral wind, då wi begåfwo oss till
segels; Men resan blef denna gången ganska
kort, blott en fjärdedels Mil. Och wid detta
tilfället såg jag en sak i naturen, som jag aldrig
förr hade sedt och som mycket roade mig.
Den war denna: wi seglade tillika med twå el-
ler tre andra och hade full förlig wind full nor-
dan; men när wi hade hunnit förbi Degerby
sågo wi fem eller Sex andra, som kommo
emot oss och hade också full förlig wind eller
fult sunnan wäder; det föreföll mig ganska
artigt, såwida det war en ny och owäntad syn.
Med mycken upmärksamhet åskådade jag
både deras och wåra segel för at se hwilken
som skulle winna; men wi kommo hwaran-
nan på ett kort Musköttskott nära förr än nå-
gon ändring förmärktes, då wi måtte gifwa
tapt och kasta ankar. Men det förundrade jag
mig mäst öfwer, at wind, som annars tyks
löpa så fort igenom luften, trängde nu så lång-
samt fram, och tycktes ej hinna fortare än wi
seglade.

Thorsdagen hade wi åter wind och seglade öf-
wer Ålands haf, och hunno till qwällen till
Grytskär i Stockholms skären. Ju mera det nu
led på tiden desto mera knapt blef mitt mat
förråd, så at jag högeligen längtade at snart få
komma till Stockholm. Wi hade redan warit
sju dagar på wägen, och ännu återstod wid

pass 10. Mil at segla och föga feltes at jag icke
led hungers nöd och alt för blyg och försynt
war jag at något nämna derom för folket. Men
Skepparen märkte det sjelf; ”Herrn har”, sade
han, ”nog litet mat, ser jag; war god och kom
och ät gröt med oss, det är wäl ringa; men war
dock god och håll tillgodo.” Detta ädelmodiga
tillbud, antog jag änteligen efter något krus
af blygsell och försynthet; äfwen ock föreföll
mig deras sätt at äta något obehagligt; ty de
brukte aldrig ösa uppå fat; utan åto altid utur
grytan, hwilket föll mig nog owant; men jag
tog dristighet till mig och gjorde dem säll-
skap, och det smakte braf nog. ty en hungrig
mage är altid en god kock.

Änteligen woro wi så lyckliga, at dagen derpå
den 13. få så pass wind, at wi fingo segla fram
till Stockholm. Mitt första göra blef här at
höra efter något fartyg ifrån Ume, och war
jag så lycklig, at straxt träffa på Swanan jämte
några andra, på hwilken nämnde jag träffade
min ungdoms wän och kamrat Johannes Bo-
lin och Skepparen Jonas Tavelin; Här tingade
jag mig genast in, at såsom Passagerare få följa
till Ume, som straxt bewiljades, äfwen den
begäran, at få mat med dem nu och under re-
san. Jag flyttade derföre genast om bord på
Swanan ifrån finska skutan, sedan jag hade
gifwit litet driks pengar åt folket. Frakten
slapp jag betala, hwilket icke war orätt, så-
wida jag altid under seglingen hjelpte dem alt
hwad jag kunde.

II. Capitlet. 
Wistandet i Stockholm. 

Sedan jag således hade flyttat ombord på Swa-
nan, (hwilket jag häldre gjorde än at hyra en
kammare up i Staden, hwartil jag ej hade råd)
och jag, efter en liten bortgång, åter kom til-
baka, så träffade jag i Cajutan utom det öfriga
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redan nämnda Sällskapet äfwen twänne okän-
da Jungfrur, som suto på hwar sin sida om Ca-
jutan på så kallade Backen. Som jag ej kände
dem så hälsade jag blott lösligen på dem, och
fortsatte samtalet med de öfriga en lång stund.
Styrman på Fartyget, som hette Pehr Wessling,
war en medel åldrig gubbe, som geck hwar dag
för fördi wind; det will säga: full och plägad af
starka drycker, hwar under han altid hade åt-
börder såsom en äkta galninge han hoppade
upp och ner, rundt omkring, blåste, ruskade
om sitt hår, och pratade allahanda galenskaper,
som ingen skötte om, hwilket war hans stän-
diga lefnads sätt i Stockholm. Denne sprang
nu ut och in i Cajutan och stormade på sitt
wanliga sätt, till dess han sade: ”Jo Syster For-
sell wet det wäll hon.” Af dessa ord waknade
jag likasom utur en dröm och frågte genast
med wärma och deltagande: ”Hwad! heter nå-
gon af Fruentimmerna: Forsell?” Då först bör-
jade en af dem at le; och swarte: ”Jo jag heter
så.” och i det samma kände jag igen henne
både af rösten och löijet, at det war min släg-
tinge Margareta Catharina Forsell. ”Ach hwad
Cousine kan wara skalkaktig” sade jag, ”som
så länge kan sitta och dölja sig.” ”Ja”, swarte
hon, ”jag wille se om Cousin skulle känna igen
mig, och har roat mig deråt at jag kunde wara
så länge okänd; derföre har jag warit så tyst.”
Jag frågte: ”Cousine lärer nu wara stadd på sin
resa till Åbo, jag får hälsa rätt mycket. ifrån
Callmeijers, de må rätt wäl.” ”Ja”, sade hon,
”jag reser nu dit, på Morbror Callmeijers goda
löfte.” ”Cousine kommer där på ett ganska
godt ställe”, swarte jag, ”endast hon kan ställa
sig så, at hon kan wara dem till nöijes.” Der-
efter underrättade jag henne om ställningen
derstädes, hwilka Ume=boer hon där skulle
träffa, med mera som hon behöfde känna.
Och hon talte om för mig sin hafda tjenst i
Österbotten och sin belägenhet därstädes,
som icke hade warit den bästa.

Dagen efter sökte jag upp Öfwer Inspectorn
Bäck, för at upwakta honom, samt tacka för
all förr mig bewist godhet, och som jag träf-
fade på sitt Embets rum, eller stora Packhuset,
hwilken genast böd mig till sig tillmiddagen
dagen efter; ”Jag bor”, sade han, ”på söder wid
stora Göt Gatan, huset med den och den
nummern.” Jag tackade honom så ödmjukt
och höfligt jag kunde och geck ifrån honom
för at icke wara honom till hinders. 

Nu war för mignödigt at undersöka mina klä-
der för at se efter hwad jag dagen efter hade
at kläda på mig när jag skulle på så hederligt
ställe at spisa, då jag fant at mitt enda par Sil-
kes strumpor war sådant at de ej utan lagning
kunde nyttjas och ingen wiste jag åf som
kunde laga dem åt mig. Och at icke gå bort at
spisa kunde jag icke heller, sedan jag en gång
hade låfwat at komma. Häröfwer kom jag så-
ledes i mycket bryderi, och at köpa nya silkes-
strumpor wille jag gärna undwika. Änteligen
underwiste Bolin mig hwarest jag skulle
träffa en strump=flickerska i ett stånd wid
stora Kyrko=Brinken. Jag geck derföre genast
dit med mina strumpor och träffade den jag
sökte, med hwilken jag hölt ungefär följande
samtal: ”Will icke Jungfrun wara så god och
laga dessa silkesstrumpor åt mig?” – ”Jo, alt
för gärna min Gunstiga Herre.” – ”Men jag
will hafwa dem färdiga i denna qwäll eller
aldra sist till i morgon föremiddagen.” – ”Så
snart törs jag ej lofwa dem färdiga.” – ”Jo min
Jungfru det är för mig högst nödigt; ty jag
skall då bort at spisa middag hos ett Herrskap
och jag har inga andra strumpor.”– ”Åh” swar-
te hon: ”nu narras Herrn, nog har han flera
par.” – ”Nej upriktigt sagt: det är det enda pa-
ret jag äger.” – ”Hå det kan jag wist icke tro,
wist har Herrn flera par.” – ”Nej jag talar up-
riktigt; lät mig få dem till den begärta tiden,
annars blir jag strandsatt.” ”Jo jag will bjuda
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till” swarte hon, och tycktes ännu icke tro mig
hafwa talt sant samt tycktes wara något för -
undrad öfwer en sådan min öppenhjerten-
het. Men jag för min del fant det ej wara så
underligt, At wara fattig men ärlig, och up-
riktigt ärkänna, wid tilfälle; sin fattigdom är
wist ingen skam, fast det af den fåfänga wärl-
den så torde anses; ty det är tecken till ett red-
ligt och menlöst hjerta. Men at högfärdas i
sin fattigdom och at wilja dölja den: medelst
skryt det är en wärkelig skam. 

Dagen efter, sedan jag hade återfått mina
strumpor, klädde jag mig, så snygt som jag
kunde och min torftighet medgaf och geck
at efter anwisning upsöka Öfwer=Inspecto-
ren Bäcks gård den jag snart nog igenfan. Där
fant jag före mig RådMan Trots ifrån Ume
och en Madame Gerding äfwen därifrån, som
jag ej kände. Hon war Matts Gerdings sednare
hustru, och hade fordom i Rathan tjent hos
Öfwer Inspectoren. Desse woro äfwen bedna
till middagen. Flera främmande wora icke
där, utan endast hans anhöriga, som woro
hans Fru, som war ännu swag till sinnes och
för det närwarande mycket tyst och sorgbun-
den till humeuret; 2. a. 3. döttrar, rätt hyggliga
flickor af medelmåttig fägring utom den
yngsta af wid pass 14. a 15. år, som med skäl
kunde räknas ibland skönheter, hennes tycke
war mig dock icke så behagligt, som de an-
dras; Dessutom hade han hos sig en Enke=Fru
Rapon, som antingen war hans Syster eller
Swägerska och hennes dotter Demoiselle Ra-
pon, en mycket stilla och sedig flicka, hwil-
ken jag ej annat kunde än mäst högakta af
dem alla, hennes mor war en wördig och wet-
tig menniska. Efter måltiden drucko wi Caffe
i Trägården och hade så nöjsamt som jag i min
wanliga blygsel kunde hafwa. När de andra
togo sitt höfliga afsked, så gjorde jag ock det
samma.

Dagen förut eller den 14. sökte jag upp min
Cousine Anna Brigitta Norström, som tjente
hos Assessor Sandström eller egentiligen at
uppassa hans Fru Mor, jag träffade henne och
hade jag så mycket lättare at få träffa henne,
som hon hade sin egen kammare wid köket.
Jag hälsade på henne någon gång då och då,
såwida tiden war mig lång efter jag ej hade
något at göra, och hon trakterade mig med
Caffe ibland, det jag bad henne intet göra
Herrskapet owetande. En afton när jag åter
geck at hälsa på Henne så mötte jag i trappan
en Herre den jag ej kände hwarföre jag geck
honom förbi Min wanliga wäg. När jag sedan
åter hälsade på henne så berättade hon huru
Assessor Sandström hade frågt henne om
icke jag hade warit till Henne, hwarpå hon
swarte nej. Och fast han sade sig hafwa mödt
mig i trappan och känt igen mig; så nekade
hon lika enwist och trodde sig hafwa gjordt
mycket wäl deri; Men jag war dermed aldeles
Misnögd, det jag lät henne förstå så mycket
mer, som jag nu war ärnad upwakta honom,
och föröfrigit kunde han, igenom detta ne-
kande, tro at jag hade något oanständigt ären-
de till henne, hwilket war mig högst obehag-
ligt. Nu war Assessorn rest på landet så at jag
icke fick tilfälle at träffa honom före min af-
resa, det jag nog harmades öfwer.
Samma dag sökte jag ock upp min Cousin

Pehr Ström för at se om han hade förbättrat
sig något. (Se p: 19. och följande Andra Bo-
ken.) Med någon swårighet träffade jag änte-
ligen på hans gamla härbärge långt på Norr-
malm. På min fråga efter honom gaf wärdin-
nan mig det swaret, at han nu war Gardies
karl och icke mera Corporal, samt at han
bodde där och där, samt yttrade för öfrigt om
hans lefnads sätt ej de bästa omdömen. De
wille wisa mig till hans logie, som ej war långt
borta; men jag swarte, at eftersom han icke
bättre hade skickat sig, så wille jag icke nu
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mera se honom. Min fordran, som jag hade
hos honom gaf jag aldeles förlorad, hwarefter
jag geck min wäg och såg honom icke heller
denna resan. 
Likaledes, då jag feck höra at en annan

slägtinge en Tremänninge Magdalena Nord-
berg äfwen war i Stockholm, så sökte jag ock
upp henne den 19., som war hos Majoren La-
gerborg. Jag kände då icke ännu beskaffen-
heten af Hennes warelse hos honom, och än-
nu mindre Hennes upförande hos honom fö-
rut i Bygde Socken i Wästerbotten. Hon bod-
de ock på Norr och träffade jag henne hemma
tillika med Majorn, hwarefter jag åter geck
hem. Om bohl på Swanan feck jag då höra,
at hennes wistande hos Majoren icke war på
det hederligaste och dygdigaste sättet, hwar-
före jag mycket förlorade af min högaktning
för henne; dock tänkte jag: Mån icke detta
ryktet blott är malice och förtal? För at något
undersöka saken geck jag åter dit; det war på
föremiddagen, då hon satt och lät frisera sitt
hår på det grannaste wiset, då märkte jag at
ryktet icke måtte wara utan grund, och ännu
mera styrktes jag i denna öfwertygelsen af
hennes tal; Ty då talet tilfälligt wis föll på 
Presterna i Bygde, så yttrade hon sig som föl-
jer: ”Presterna I Bygde äro så hat= och af-
wundsfulla jag kan ej tåla dem.” Jaja tänkte
jag: de torde kanske hafwa sagt dig mera san-
ning än du will höra. Jag såg då at det aldrig
hängde rätt tilsamman ty huru skulle hon an-
nars, som war en så fattig flicka, kunna föra
sådan ståt och lefwa så stort. Jag fant då intet
något nöije där af annat än en liten tafla som
wäl war simpel; men så ganska wäl träffad ef-
ter naturen. Den förestälde en bäck med
damm och qwarnhus, ett bärg och en wäg
m:m: och alt så naturligt at til och med det
inbitna mjöhl dammet, syntes fläcktals på
wäggarna och skådade jag altid denna taflan
med mycken förundran och behag.

Den tredje gången, som jag war till henne,
war om jag mins rätt för at taga afsked. Då
råkte jag äfwen både Henne och Majorn. Ef-
ter något samtal, så föreslog Majorn: om icke
jag wille göra en spatser gång med dem till
Humlegården? Ehuru gärna jag annars hade
gått dit för at se det stället, som war beskrif-
wit för mig at wara wackert, så hade jag dock
alsingen lust at göra dem sällskap dit; emedan
jag fruktade at han skulle föra mig på något
oanständigt ställe, hwarigenom jag kunde
lida något till mitt goda rykte; derföre förebar
jag hwarjehanda ursäkter. Dertilmed tyktes
Magdalena Nordberg ej wara synnerligen
nögd med detta förslaget, hwarwid jag tänkte:
du lärer wäl frukta, at jag skall få se mera af
dit upförande än du will wisa. Jag tog derföre
afsked och geck min wäg.

Ännu något om Henne. Jag geck en afton, om
jag rätt mins, med Johan Bolin på Norr Malm
och ärnade oss till Ericksberg på Spectaclet,2
hwartil jag af honom war buden och i det wi
gingo förbi twenne fruentimmer, så igen-
kände jag i en af dem Magdalena Nordberg,
så grann som någon sådan kunde wara. Jag
hälsade då på henne wackert och beskedligt
såsom brukligt är i Stockholm när man möter
någon den man känner. Men hon behagade
icke beswara min hälsning; utan såg bort med
en föraktlig upsyn såsom blygdes hon, at
hafwa någon bekantskap med mig, och när
wi hade gått dem förbi så såg jag at hon talte
något med den som fölgde henne, som jag
tyckte för, at säga hwad jag wore för en. Detta
hennes upförande förtröt mig på det högsta
och harmades jag sedan at jag icke straxt til-
talte henne på följande sätt: Förlåt mig har
jag känt miste? är det icke Magdalena Nord-
berg som jag har hälsat på; Tjäruwräkaren
Anders Nordbergs dotter, ifrån Ume jo jag ser
at jag känner rätt. Men så tänkte jag: din kåna:
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du war då icke wärd at jag hälsade på dig, och
ännu mindre at tala med dig.

Helt annorlunda bemöttes jag af Demoiselle
Rapon, hwilken jag ock en dag mötte på gatan
med sin mor, Hon beswarade min hälsning
med all höflighet, hwarefter jag märkte at
hennes Mor likasom frågte henne om något
och hon swarade. Förmodeligen kände icke
Frun igen mig och frågte hwem jag kunde
wara, som hälsade så bekant på dem. Och jag
måste tilstå, at det icke war utan at icke jag
fant mig deraf road, och smickrad, såwida jag
deraf tycktes kunna sluta at jag hade wunnit
hennes aktning.

Jag hade ock i dessa dagar ett drag af Öfwer
Inspectoren Bäcks yngsta Sons Charactair
som just icke war honom så synnerligt re-
commenderande. Jag råkte honom tillfälligt
wis, och som jag kände honom ifrån det jag
spisade hos hans Far, så gaf jag mig i sällskap
med honom. Och som jag just war i begrepp
at göra små uphandlingar, så anmodade jag
honom at följa och hjelpa mig, såsom bättre
kännare, hwar alt kunde fås och kanske be-
kant med folket. Han war också så god och
följde mig. Jag köpte då en kappråck, ett par
hwita silkes=strumpor, ett microscop, något
smått at skänka åt mina Föräldrar och Syskon
m:m:. När handelen war gjord och wi skulle
skiljas, så begärde han, at få låna af mig 2. sk:
som han sade sig nödwändigt behöfwa En så
liten Summa kunde jag icke wägra honom;
och han låfte at dagen efter möta mig på sam-
ma ställe en wiss timma, för at betala mig;
och det med mycken wisshet och många för-
säkringar. Jag infant mig derföre på utsatt tid
och ställe; men aldrig kom där någon Herr
Bäck, och aldrig såg jag honom eller sedan.
Hwarwid jag tänkte: du har då icke din He-
derliga Fars ädla tänkesätt. Du kunde således

icke göra mig denna lilla tjensten utan egen-
nytta och belöning; Hela dit nödwändiga be-
hof bestod då endast deruti, at få köpa litet
namnam, och efter som jag icke förstod at
köpa sådant åt dig eller bjuda dig in på en käl-
lare, (Ty sådant kunde omöijeligen falla mig
in eller nånsin tro at han det wäntade för så
ringa möda) så skulle du på detta sättet kom -
ma deråt, du har således icke känslor för en
ädel wänskap, och är den icke heller wärd, och
huru glad är jag icke, at jag slapp dig för altid
för ett så ringa pris, och at han icke bedrog
mig på en större Summa. Men man kunde wäl
icke heller stort bättre wänta af en wid pass
15. års poike. Jag tilstår dock, at detta hans up-
förande förtröt mig, icke för pengarna skull,
som war så obetydligt, utan för det jag fant så
liten honetteté hos honom hälst wi blefwo
tämmeligen wäl och lätt bekanta; och min lä-
sare lärer lätt finna, at jag sedan aldrig längta -
de efter hans sällskap.
Helt annorlunda upförde sig unga Littorin,

hwilken jag äfwen upsökte, såsom med ho-
nom bekant i Ume under barna åren. Han
war fältskärs Gesäll, och bewiste mig all wän-
skap. Han hade mig in på ett tracteurs ställe
där wi blefwo Bröder; och war jag ofta hos ho-
nom och hade mycket nöije i hans sällskap.
Ty wärderade jag ock hans wänskap.

Såwida jag ingen ting hade at göra, så geck jag
ofta omkring at bese Stadens belägenhet, åt
alla håll. Än geck jag till Norrtull, än till Skans
tulln och än till Hornstulln. Under en af dessa
mina promenader såg jag Cousine Forsell (Se
pag: 16. denna Boken.) gå straxt framföre mig
på Norrbro: Jag hostade då åt henne i mening,
at hon skulle wänta; men hon hörde mig icke.
Jag ökte derföre min gång till dess jag hant
på Henne, då jag, efter hälsningen frågte:
”Cousine! hörde hon at jag hostade åt henne?”
”Åh jo”, swarte Hon, ”jag hörde det mycket
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wäl, Men jag wille icke stanna eller se tilbaka,
ty jag tänkte at det wore någon näswis glop,
hwaraf skall wara god tillgång på här i Stock-
holm, som skola hosta så där om qwällarna
efter sina Nympher. Jag war nog rädd före at
råka ut för någon sådan; ty geck jag min jäm-
na gång fram, utan at låddas märka at jag hade
hört något; Men nu är jag glad at det war Cou-
sin.” ”Ja så”, swarte då jag, ”det war ganska
wettigt och klokt gjordt utaf Cousine.” Men
jag gladdes högeligen deröfwer at höra Henne
yttra sådana tänkesätt, hälst jag påminte mig
Faster Callmeijers yttrande i Åbo. (Se pag: 5.
Denna Boken) 

Jag war dock icke utan all anledning till fruk-
tan för Henne i detta fall. Ty det hände 3. a 4.
gångor under sådana mina ensamna prome-
nader, at jag träffade Henne promenerande i
sälskap med Jacob Höijer, en Repslagare Ge-
sell ifrån Ume, som nu wistades i Stockholm.
Och en gång hade han oss hem med sig där
han bodde på söder. Första gången kunde jag
ingen ting tänka derwid; Men då jag träffade
dem så ofta tillsammas, så kunde ej annat än
gisningar och mistankar upstiga hos mig. Jag
kom då ihog det nyss nämnda yttrandet i Åbo
af Faster Callmeijer. Och tänkte: Skall jag
kunna tro, at de hafwa någon oanständig af-
sigt, eller mån det endast är fråga om ett be-
skedligt frieri. Jag beslöt dock altid at ej läm-
na dem förr än jag feck Cousine Forsell med
mig hemåt. Ty jag tänkte: är det blott ett be-
skedligt frieri, som påsyftas, så hafwa de re-
dan hunnit tala alt hwad dertill kan wara nö-
digt; Men är afsikten någon annan, så skattar
jag mig lyckelig, at jag altid så oförtänkt träf-
far dem; och kan således hindra Hennes för-
nedring. Och ansåg jag det för en besynnerlig
Guds skickelse at jag så tilfälligt wis träffade
dem; ty det hade annars likaså lätt kunnat
hända at de kunnat gå åt norr när jag geck åt

söder och twärtom. Men huru litet de woro
nögda med mitt sällskap det kunde jag lätt fö-
reställa mig; men det aktade jag intet, då jag
trodde mig wara ett tilfälligt medel at hindra
Hennes ofärd. Och huruwida min fruktan i
anseende till Höijer war utan grund eller icke
torde framdeles synas.

Ibland rariteter, som jag här i Stockholm såg,
war ett Leijon på djurgården, ett respectabelt
djur, och blef jag tämmeligen rädd när det
rytte till något litet, retadt af det jag pekade
fingret åt det, för at få höra dess röst, det sked-
de så hastigt och något oförmodat, och lätet
war så igenomträngande, at det war omöije-
ligt at icke rysa derwid. Desutom geck jag en
dag i sällskap med Cousine Forsell och en an-
nan Ume Bo, jag mins icke hwem, at bese
Slåttet, De Kungliga woro då icke inne, utan
på Drottningholm, hwarföre wi ledsagades in
i Kungens= och drottningens rum, af hwilka
förra en del woro under reparation, och såle-
des icke i ordning. Flera publica ställen besåg
jag icke; ty jag hade ej råd till at bestå de är-
forderliga drickspengar åt Waktmästarena. 

En annan Bekant och ungdoms wän, nämli-
gen Skjepps Byggmästaren Olof Häggström
war wäl ock i Stockholm; Men som Han, af
flere som honom kände, sades föra en mindre
hederlig lefnad hälst i anseende till lidderligt
umgänge med Könet, så fant jag mig på intet
sätt hugad, at besöka honom. Dock följde jag
bror Johan Bolin en dag till Honom på Djur-
gårds Warfwet, och träffade Honom hemma.
Där föreföll ingenting widare anmärknings
wärdt, än at jag hos honom ej fant något nöije,
eller för hans Person någon aktning eller
wänskapsfull tilgifwenhet, och det till följe
af den hörda berättelsen om hans lefnad. Han
bjöd oss wäl ut på något ställe på Djurgården;
Men jag wille för ingen del antaga tilbudet,
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af fruktan för at han skulle föra mig på något
allmänt beryktadt hus eller till sina kånor;
och jag war innom mig högst orolig af fruk-
tan at Bolin torde bejaka hans tilbud, hwilken
dock äfwen undanbad sig det, när han hörde
at jag för ingen del war dertill Hugad; hwar-
efter wi åter reste tilbaka hjertans glad i Min
själ at jag undslapp hans enträgna begäran. 

Som jag war en fattig man och wiste mig wara
af ingen känder, utom af Skepps folket där
jag bodde, så nändes jag icke kläda mig i min
enda bästa klädning at slita hwar dag; utan
endast då, när jag skulle gå till någon; ty
klädde jag mig i min walmars klädning (Se
pag: 780. Andra Boken) med ett swart siden-
tygs Echairpe om lifwet och kanske ock med
krås och manskätter, som alt den tiden skulle
wara, och hwilket förmodeligen gjorde någon
Contraste emot min walmars klädning. Så
rustad hölt jag mina wanliga ensamma pro-
menader; då jag en dag nedanföre Slottsbac-
ken mötte, dock på något afstånd, twänne kä-
ringar, som buro en af deras wanliga krydd-
tunnor eller den parfumerande skatten för at
dermed öka Benedicti guldgrufwor. Då de
sågo mig gå förbi, sade en af käringarna, dock
så högt at jag wäl hörde det: ”Ach jag arma
fattiga Sikter.”3 Ach, tänkte jag, du gamla
pulfwer=Häxa hwad du wore wärd! Men jag
wågade icke på minsta sätt swara henne af
fruktan, icke allenast för nytt owett, utan ock
för en oförwäntad skänk utur deras krydd
tunna; utan jag geck min jämna gång fram,
som hade jag hwarken hört eller sedt dem.
Dock hade jag någon sort tilfredsställelse af
hennes mistag deri at jag ej war någon Sikter. 

Änteligen war nu den dagen kommen, då Far-
tyget Swanan war segelklar till hemresan; och
det återstod ej mer än at få 2:ne unga Demoi-
seller om bord som ock såsom passagerare

skulle följa med. De woro döttrar till Major
Holmström i Skällefte och hade warit en tid
i Stockholm i pension. Deras saker flyttades
redan ombord hwarwid en ung jungfru hade
tillsyn, och en af wårt folk fölgde henne upp
efter mera. Denne sednare, sedan han kom
tilbakas och under det man endast wäntade
på Demoisellerne, berättade: huru som nyss
omtalte Jungfru, hade i förwäg underrättadt
Demoisellerne därom at twenne unga, wack-
ra, och muntra Herrar äfwen woro ombord
och skulle resa med; Nämligen jag och Bolin;
och de således borde få mycket nöijsamt un-
der resan samt at de deröfwer wist sig wara
ganska nögda. Jag som först samma dag hade
fått weta at de skulle komma med, war nästan
mera misnögd än road af deras ankomst. Ty
det lärer längesedan synts, af dessa berättel-
ser, huru litet jag war road af fruentimmers
sälskap och huru litet jag war fallen till at con-
versera med dem; dock war det icke utan, at,
ju Sjömannens berättelse om deras samtal
Om oss något litet behagade mig. Och de in-
funno sig snart nog.

III. Capitlet.
Resan till Umeå.

Det war den 28. Augusti som wi lyftade ankar
och hade en wacker och foglig wind. Wi
hunno ej långt den dagen, såwida ej många
timmar war qwar af honom, dock fortsattes
seglingen äfwen om natten. I wårt sällskap
war äfwen fartyget hoppet: också ifrån Ume.
Så länge wi woro i Stockholms skären och far-
tyget hade jämn och stadig gång, så woro wi
alla nere i Kajutan. Och den älsta Demoiselle
Holmström som hette Fredrica Johanna hade
lagt sig i sin säng, som war nere wid golfwet
om styrbohl. Dessa båda systrar woro wärke-
ligen wackra isynnerhet den äldre; och det fe-
lades icke heller at jag ju icke redan började
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observera hennes ögons blickar, som låg i
sängen, och tycktes hon ej wara obenägen at
så språka; Under sällskapets allmänna samtal
fortsattes sådant oförmärkt å ömse sidor, till
dess hon till slut bad sin yngre syster Catha-
rina Holmström (jag nyttjar härefter blott de-
ras döpelse namn för at så mycket lättare
skilja dem åt) gifwa sig en ask, och då hon den
feck tog hon derutur något såcker confect
och gaf deraf något litet åt hwar och en af säll-
skapet; men åt mig ensamt, ett hjerta. Detta
kunde ej annat än smickra mig; ty det war na-
turligt at jag skulle uttyda det till min fördel.
Hwilket ännu mer öktes af hennes yttrande
ej långt derefter, då jag i anledning af samtalet
uppå någons fråga swarte, at min afsikt och
önskan war at blifwa Prest. Hwarpå hon
swarte med någon ömhet: ”Det är skada at
Herrn tänker blifwa Prest; hwarföre skall
Herrn blifwa det; är det icke bättre at blifwa
något annat?” Ehuru mycket dessa orden i ett
afseende behagade mig, så mycket mera mis-
hagade det mig å den andra sidan. Jag mins ej
om jag något swarte derpå, och om så war; så
war det endast en ytterligare försäkran om
mitt tagna besluts oryggelighet. Men tänkte
wid mig sjelf: Dina tänkesätt måste säkert ej
wara synnerligen ädla, som kan hafwa mishag
för Prester, Och detta, jämte någon flyktighet
i hennes wäsende som jag redan hade an-
märkt, bidrog icke litet till at förminska min
aktning för Henne. Och huruwida jag seder-
mera stärktes i detta mitt omdöme om henne
eller ej, torde framdeles synas.

Ibland Passagerare war äfwen en Madame
Qvarnström Orgel=Byggare Enka ifrån Ume,
som ock hade en circa 16. årig son med sig,
som war en ej obehagelig yngling, men ej af
någon synnerlig werld eller belefwenhet.
Han hade walt sjön till lefnads sätt, likaledes
twänne Guldsmeds Geseller, hwaraf den ena

hette Berndt Otto Carlsson. 

Så snart wi kommo på Ålands haf, ehuru wäd-
ret war wackert och sjögången obetydlig; så
blefwo wi dock en och hwar utaf oss ansen-
ligt sjösjuka; ty begåfwo wi oss alla på däck;
utom Madame Qvarnström, som måste till
kois. Båda Demoisellerna woro Sjösjuka isyn-
nerhet Fredrica, och jag hade äfwen deraf en
god docis. När natten blef bäddade wi åt De-
moisellerne på däck wid stor masten, såsom
det bästa stället för demsom äro sjösjuka. Jag
önskade ock at få ligga, men hade ej annat än
släta däcket och ingen ting under hufwudet:
icke heller wille jag gå ifrån stor masten för
sjösjukan skull. Jag drögde dock en god stund
tildess jag trodde at Demoisellerne hade som-
nat, då lade jag mig på blåtta däcket men med
hufwudet på yttersta och nedersta hörnet af
deras sängkläder; men åt den sidan, som De-
moiselle Fredrica låg. Jag sökte wäl göra det
så oförmärkt, at hon intet skulle märka det
och låg också en liten stund och hade så när
somnat, då Demoiselle Fredrica sparkade
med foten emot mitt hufwud; hwaraf hon
tycktes blifwa något rädd, och frågte: hwad
det wore och hwem som wore där? och det
med en förtrytsam ton. ”Jag ber ödmjukast
om förlåtelse”, swarte jag, ”at jag har tagit mig
denna friheten; Men jag har ej något annat
ställe at hwila på; ty jag är ock sjösjuk. Och
jag skall wist icke wara till olägenhet.” Hon
swarte wäl ej stort därpå; men gaf sig en min
och upsyn, som gaf tilkänna, at hon tyckte
detta war något tiltagset och djärft af mig
gjort. Jag låddes icke förstå mig derpå; men
låg helt stilla och tyst och tänkte; du har min-
san ingen ting at wisa förtrytsamhet öfwer;
ty jag är på intet sätt din granlagenhet för när. 

På detta sättet tilbraktes natten, utan någon
synnerlig sömn. Och man lärer innan kort
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finna nya prof på Hennes granlagenhet och
stora sedighet. 
Om Söndagen fortfor wädret at wara lika

wackert; men jag mins ej om någon böne-
stund eller Gudstjenst blef hållen. Wi höllo
sjön oföränderligt äfwen de twå följande da-
garna och ingen ting anmärkningswärdt fö-
reföll, utom det at sjösjukan hade gifwit sig
tämmeligen braf. Till dess wi om tisdagen
den 31. emot aftonen fingo hamn i Swenskärs
sundet litet söder omHernön. Men natten fö-
rut hade Hoppet skilt sig ifrån oss så at wi nu
woro allena. At få komma till lands war nu
för oss alla angenämt; hwarföre båten sattes
genast i sjön och wi foro mangrant till skäret
för at äta bär; hwaraf där fans mycket litet.
Wi började nu blifwa litet mera bekanta med
Demoisellerna isynnerhet Bolin, som war
mera fallen för at curticera med fruentimren;
ty woro wi merendels alla i ett sällskap; näm-
ligen Demoisellerne båda, Bolin och jag, samt
ibland Qvarnström och Guldsmeds Gesel-
lerne. Efter en liten stund, när wi på skäret ej
tycktes hafwa mera något synnerligt nöije, så
foro wi åter alla ombord igen. 
I Kajutan woro fyra sängar 2:ne på hwar-

dera sidan; om Babord låg Skepparen Tafvelin
i den ena och jag och Bolin i den andra; Men
om Styr bord tätt intill dören lågo båda De-
moisellerne i den nedre sängen och så at Fred-
rica eller den äldre låg altid framtill wid bal-
ken, men den yngre altid wid wäggen; men i
den öfre sängen låg Madame Qvarnström och
Hennes Son. När det blef qwälsdags började
hwar och en at krypa till kois och Demoisel-
lerne hade båda lagt sig; då war Bolin djerf
och tiltagsen nog, at tränga sig in i sängen till
Demoiselle Fredrica, hwilken wäl i början
låddes streta emot; men det syntes dock, at
detta hans företagande i sjelfwa wärket ej blef
illa uptagit. Och låghan wist en eller twå tim-
mar och rasade med Henne. Jag will nu spara

mitt omdöme härom till straxt nedanföre.

Den 1. September om mårgonen tidigt hade
wi en ganska wacker syd wäst wind och man
skyndade sig genast till segels. luften war där-
jämte klar och solen geck upp i all sin fägring.
Sjögången war alls ingen; ty wi woro så nära
under landet och han hade ännu ej hunnit
höija sig. Wi fingo ock nu beskåda en den
wackraste syn, som man kunde begära. Det
bestod deruti att strömmings fiskare höllo 
på at updraga sina sköt och fingo ansenligt
mycket strömming, hwarföre, när den nyss
up gångna solen winkelrätt kastade sina klara
strålar emot strömings kafweln som drogs i
båten så gaf detta ett så härligt och wackert
återsken till oss, at wi med största nöije be-
skådade det. Hade wi warit dem närmare, så
hade det säkert ej sedt så wäl ut, men som wi
woro på en god half mils afstånd, så gaf det
ett så klart silfwerblankt sken, ifrån sig at det
med alt skäl kunde räknas ibland naturens
lustspel. Detta skedde utanföre Gånswiken
wid Hernöklubben.

Wi seglade dock ej längre den dagen än till
Ulfön, och som wädret började stillna så togo
wi där hamn hälst dagen led till slut. Sedan
wi hade warit iland och besedt fiskare ham-
nen och dess Kapell, samt hört den namn-
kunniga Wigner hålla aftonbön för folket,
hwilket han gjorde rätt braf, så foro wi åter
ombord; och när qwälsdags blef; så öpnades
samma skådespel af Bolin, som qwällen förut,
men med mera stim och stoij, och låg han där
icke allenast en eller twå timmar utan hela
natten.
I början af natten hade wi wäl wind; men

man kunde icke gå till segels förr än klåckan
omkring 11. eller 12. emedan det war nödwän-
digt at passa sjön. och man war just i begrepp
at winda upp ankaret, när winden i en hast

21

Augusti

39. 
1784.

Augusti
Cit: p: 77. d: B:

Naturspel.

40.
1784. 
September.

Ulfön.

Cit: p: 134. d: B:

Inl. PSL bok 3 tryckklar_PSL 3  2015-03-10  16:28  Sida 21



geck om till nordan, hwarföre det nu icke blef
någon widare resa utaf. Dagen derefter låg en
grylh unge4 på hamn och roade sig på lagomt
skotthåll ifrån fartyget, och som jag hade
bössa så skulle jag försöka at skjuta honom,
och jag lossade wist 4. a 5. skott på honom
utan at det tog; ty han dykade undan skottet;
men hölt sig dock på samma ställe, så at han
tycktes likasom wilja gäckas med oss. Änte-
ligen feck han sin bane. Härigenom hade jag
nu skutit bort alt mitt hagel; men som jag
hade bly så talte jag med en af Guldsmeds ge-
sellerne, at smida ut blyet till fina fyrkantiga
stänger för at deraf formera hagel; men han
wille det icke antingen han icke tiltrodde sig
kunna göra det eller ock af storhet, hwilket
något litet förtröt mig. Jag talte då med den
andra Guldsmeds Gesellen Carlson, som
straxt war därtill willig. Och härmed för-
drefwo wi en god del af dagen.

När qwällen kom öpnades åter samma skå-
despel, som båda förra aftnarna; men icke af
Bolin utan af Qvarnström; som ock låg med
henne kanske twå timmar, ehuru han just ej
war så fri som Bolin. Då blef jag icke allenast
förwånad utan ock helt flat, at hon kunde gå
så långt at äfwen tillåta honom sänglag med
sig. At Bolin feck detta insteget måtte jag på
sätt och wis söka at ursäkta ehuru otilbörligt
det föreföll mig och gräntsade till oanstän-
dighet; men at denne äfwen skulle få tilträde;
tyckte jag åtminstone war tecken till alt för
liten honet ambition: Ach tänkte jag: wore
du en flicka som wore öm om din heder och
ära och ett godt namn och ryckte, aldrig til-
stadde du sådant hwarken af den ena eller an-
dra, och nog hittade du på tjenliga, och tillika
alfwarsamma utwägar, at hålla dem på af -
stånd, om de än något sådant welat försöka.
Jag märker nu: Endast man kan wara oför-
skämt djärf och tiltagsen, nog winner man

insteg hos flickor; Hennes ådagalagda gran-
lagenhet, då jag första natten oroade henne
på däcket (Se pag: 37. näst förut) war då en-
dast för det jag ej war så tiltagsen som jag
borde, utan war dum nog at åtnöija mig med
at lägga hufwudet på yttersta hörnet af hen-
nes sängkläder. Dock wille jag wäl ursäkta
detta så godt jag kunde och tänkte: detta
torde wara ett allmänt bruk på sjön af ung-
dom, då man derwid likafult kan bibehålla
sin menlöshet och oskuld.
Hela denna eftermiddagen blåste god

wind så wäl som dagen förut; och jag war half
mislynt öfwer, at man ej geck till segels; men
alla upgåfwo det wigtiga skälet, at man nöd-
gades wänta tills midt i natten för at passa
sjön. Med otolighet wäntade jag efter den ut-
satte timmen; den kom, och wi hade redan
windat in större delen af wårt ankartåg, då
flögen åter i en hast wände sig och wädret war
nordan, oss till mycken ledsnad och förträt;
hwarföre wi åter förfogade oss till sängs.

Följande dagen war efter wanligheten ganska
wacker och wind war såsom de twå förra da-
garna god; men midnatten måste afbidas. I
medlertid fördrefwo wi dagen på wårt wanliga
wis, det will säga wi foro i land hit och dit för
at söka bär och bese belägenheten; Demoisel-
lerna woro altid med i följet. Det war på före-
middagen och wi hade landstigit på södra si-
dan af hamn. Under sådana wåra promenader
hände snart sagt beständigt, at Bolin och De-
moiselle Fredrica rasade med hwarannan på
hwarjehanda sätt, än ståendes än liggandes, då
de altid tumlade om hwarannan flera hwarf,
och gafs föga någon gång någon stund då wi
drögde på något ställe; at ju icke slika upträden
förnyades. Ett sådant upförande tycktes mig
på intet sätt wara anständigt för en så förnäm
flicka om hon annars hade welat öma för sitt
goda namn och ryckte, så at jag, sedan jag 3. a
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4. dagar sådant åskådat, började ledsna och
styggas därwid; ty det föreföll mig så, som de-
ras största olägenhet altid war, at flera wittnen
än de önskade woro närwarande. Läsaren må
ej tänka at det war af förtrytsamhet deröfwer
at icke jag sjelf war Hennes föremål, som så-
dant mishagade mig; nej: ty i det fallet hade
jag ju sjelf kunnat öpna samma skådespel om
icke med Henne, så dock med Hennes Syster;
men det stämde icke öfwerens med mina tän-
kesätt. Och till at på något sätt oförmärkt gif -
wa mina tankar tilkänna wid ett tilfälle då de
lågo och wältrade om hwarannan på marken,
så fattade jag uti Bolins båda fötter i afsikt at
helt litet lägga hans ben i kors öfwer hennes;
Men Bolin, som war full med skalk, när han
märkte sådant; så hjelpte han sjelf till långt
mera än min åtgärd derwid, så at han i ög-
nablecket kastade sig öfwer Henne i weder-
börlig ställning. Som detta war mig högst
owäntat och aldeles emot min afsikt, så blef
jag sjelf ganska flat deröfwer. Men det war icke
nog; utan Demoisellen steg i hast upp och blef
ganska ond deröfwer, och som hon ansåg mig
för at wara icke allenast uphofwet härtill; utan
ock den som sjelfwa saken wärkstälte; så
utöste hon alt möijeligt owett på mig ensamt.
Sjelfwa orden mins jag aldeles icke nu mera,
och illa nog deras innehåll; Men det mins jag,
at de woro ganska stickande; såsom skulle så-
dant ådagalägga, at slika göromål icke wore
mig obekanta, eftersom jag wille agera läro-
mästare i så ädla öfningar. m:m:. Jag, redan för -
ut nog flat, blef härigenom fullkomligen ned-
slagen, så at jag icke kunde swara ett enda ord
till min ursäkt, så mycket mindre, som alt möi-
jeligt utseende af brottslighet war emot mig,
och icke en gång den minsta sannolika anled-
ning hade jag at anföra till bewis af min
 oskuld. Jag måste således toligt upbära hennes
bitande stickord och det oroade mig wälnågot
at hon således skulle hafwa någon anledning

at mistänka mitt honetta tänkesätt eller up-
förande; dock gjorde min oskuld och menlösa
upsåt mig skäligen nögd med mig sjelf och til-
fredsstäld. Jag war dock icke heller aldeles mis -
nögd med hennes ifwer; emedan jag, i anled-
ning af den samma, wågade hoppas, at dygden
ej aldeles war gjordt biltog utur hennes hjerta.
I medlertid kunde jag ej undgå at tänka: Hade
Bolin wid detta tilfälle warit i mitt ställe; så
torde han icke allenast undgått så skarpa läxor,
utan ock kunde det blifwit wäl uptaget; men
jag är icke någon grata persona, som således
aldrig kan wara till behag. Fölgden af alt detta
blef dock den, at jag hade det nöijet at finna,
det sådana upträden sällan åter förnyades.

Hwad åter den yngre Demoisellen angår, så
war hon mycket anständigare och sedigare i
sitt upförande, så at jag ej kunde ungå at anse
henne med all den högaktning, som hon wär-
keligen förtjente. Man skulle wäl kunna in-
wända; at som ingen gjorde wäsende af henne
hwarken på ett eller annat sätt; så war det hen -
ne lätt, at härutinnan icke wara sin Syster lik;
Men det oaktadt, så kan jag försäkra, at hon
wiste sig i alt mera sedig och ärbar, hwarföre
jag ej kunde annat än högakta henne, åtmin-
stone långt mer än Hennes syster; men intet
tycke eller kärlek kunde jag fatta för Henne.

Sedan wi hade ätit middag beslöto wi alla
ungkarlar, at fara ut at simma efter wädret
war så warmt och wackert, Hwilket wi woro
angelägna at dölja för Demoisellerna; ty wi
wille då för ingen del hafwa deras sällskap,
emedan wårt syftemål derigenom skulle
blifwa hindrat. Så snart de märkte at wi är-
nade oss till lands, blefwo de angelägna om
at få följa med; Men wi förebåro hwarjehanda
skäll som wi kunde påhitta, hwarföre wi den-
na gången icke kunde hafwa det nöijet få taga
dem med oss; men de woro så enträgna at wi
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så när icke hade kommit ifrån skjepsbord
utan deras sällskap och syntes det tydligt hu-
ru högst misnögda de woro då de icke fingo
följa med. Om de hade fått någon underrät-
telse om wår afsikt at simma eller ej wet jag
ej; men jag trodde mig hafwa någon anled-
ning at tro det de af Madame Qvarnström och
hon af sin Son, woro derom underrättade,
hwarföre jag rätt mycket undrade öfwer deras
enträgenhet; emedan jag i det fallet wäntade
så mycken blygsamhet hos dem, at icke ens
hafwa någon åtrå at följa oss.
Wi stego då i Slupen och rodde till lands,

och Demoisellerne stodo helt ledsna och sågo
efter oss. Till at på något sätt tilfredsställa
dem wände wi oss emot dem för at flera
gånger hälsa och taga afsked, hwarwid Bolin
sände till dem en slängkyss, som genast af De-
moiselle Fredrica beswarades. Jag fölgde ge-
nast hans exempel och afsände äfwen en,
hwilken jag i mitt sinne hade helgat åt De-
moiselle Catharina, men wågade ej hoppas at
få den beswarad; dock emot all förmodan blef
den genast af den rätta beswarad, hwilket ej
litet gladde mig, ty jag wågade, i anledning
deraf hoppas at jag åtminstone hade wunnit
hennes högaktning.
Sedan wi hade landstigit wid fiskare hamn

så beslöto wi at gå till en insjö, som sades ej
wara långt borta på ön, och, det på det wi så
mycket bättre måtte wara utur fruntimmer-
nas åsyn. Wi funno snart igen honom, och fö-
retogo straxt wårt arbete. Ingen af oss kunde
simma; men wi höllo oss på grundt watten
och plaskade om hwarannan, som wanligt
plär wara wid sådana tilfällen; samt öste wat-
ten på hwarannan, hwarföre wi ofta helt och
hållet stodo uppom wattnet, emedan wi ej
tycktes behöfwa blygas för hwarannan. Wi
fortforo länge med denna leken, till dess wi
tröttnade och gingo på landet för at kläda på
oss. Men wi hunno ej wäl få kläderna på oss

förr än båda Demoisellerna och Madame
Qvarnström stodo bredewid oss, hwilket nu
war oss en helt oförmodat visit. De skrattade
rätt godt och berättade at de hade warit wåra
åskådare nästan under hela Commoedien. Så
snart wi woro dem utur ögnasiktet, så hade
äfwen de farit i land och gått igenom skogen
och kommit fram till sjön ledde af wårt stoj
på en liten udde på andra sidan om en liten
wik gent emot oss på helt nära håll, där de
hade legat bakom buskarna, och sedt oss, jag
är wiss på, likaså natturligen, som wåra möd-
rar. Häröfwer föll jag i mycken förundran,
hälst deröfwer at de hade gått så långt fram,
och isynnerhet på Madame Qvarnström, som
hade ledsagat dem. Ty af dem såsom barn
kunde man knapt bättre wänta.
En liten by låg straxt norrom sjön och det

blef beslutit at wi alla samteligen skulle gå dit,
som ock skedde. Där war ingen menniska
hemma och dörrarna öpna, som war nog un-
derligt på ett sådant ställe, där så mångahanda
folk är så nära. All ting blef mönstrat, och jag
måste ibland afstyra ynglingarna at göra nå-
gon skada på hwad som war för hand, hwilket
ock lyckades mig. Föröfrigt hade wi där rätt
muntert och roligt, och feltes oss intet annat
än at få någon förfriskning för betalning, men
under wärdsfolkets frånwaro kunde ej något
sådant fås. Wi begåfwo oss derföre hem åt och
när wi kommo till sjön så stod där en liten båt
full med rådt sjögräs. Alla wille då ro öfwer
sjön och kasta hö utur båten; men jag föreslog
promenaden till lands mäst af fruktan at de
skulle göra något nidingswärk på höet; men
som jag blef öfwerröstad, så förmådde jag så
mycket, at höet blef wackert kastat på landet.
Derpå roddes öfwer sjön och wi gingo hem
och måste jag tilstå at denna afton war den ro-
ligaste, som jag hade haft under hela resan i
deras sällskap, emedan inga obehagliga upträ-
den föreföllo.
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Sedan wi hade spisat qwäll, så roade wi oss
med at dansa på däcket, hwarwid Demoiselle
Fredrica skulle lära oss håppa de så kallade,
om jag mins rätt, pas de rigodon stegen;5hwil-
ket ej wille gå så fort at kunna rätt taga dem
med någon fermité, och jag märkte tydligt at
det förtröt henne något, då hon såg at jag sna-
rare och lättarre kunde lära dem än Bolin.
Och sedan wi länge hade roat oss därmed, så
förfogade wi oss i kajutan, och en och annan
började krypa till sängs: Och äfwenså Demoi-
sellerna. Just bredewid deras säng på gålfwet
stod en så kallad spann, uppå hwilken jag
satte mig, likasom för at äfwen wilja komma
och ligga med Demoiselle Fredrica; ty jag an-
såg det såsom half skamligt om icke äfwen
jag skulle på något sätt wisa mig angelägen at
få ligga med dem; Men i sjelfwa wärket hade
jag, snart sagt, allsingen lust dertill, och jag
fant nog innom mig sjelf, at jag skulle der wa-
rit alt för blyg och sedig. At jag icke i någon
mån önskade det såsom en heder för mig,
wore wäl osanning af mig at påstå; Men mot-
wiljan deremot war dock wida wägnar större
hos mig. När Madame Qvarnström märkte
mitt förmenta upsåt, så wille hon wara tjenst-
aktig och tog mig bak i nacken (Jag har förr
nämnt, at hon låg i öfra sängen.) för at stöta
mig framstupa i Demoisellernas säng, och
detta hade gått så ganska lätt och geswindt
om jag allenast hjelptill sjelf aldrig så litet;
men jag war dum nog at ej låddas förstå hen-
nes wälwillja, utan helt styf i halsen hölt jag
endast emot. När Demoisellen det såg sade
Hon: ”Herrn må wåga på komma hit om han
törs.” och det med en ton som skulle wara
alfwarsam; men hennes ögon tycktes dock
wilja säga: kom. Jag tog henne på orden, och
efter en kort stunds qwarsittande steg upp,
och geck derifrån, likasom hade jag warit
misnögd öfwer hennes wägrande: Dock war
det ej utan, at icke detta hennes yttrande al-

deles förtog det lilla mod och wilja dertill som
hos mig fans. Men Bolin war ej blyg, utan
nyttjade ett tilfälle, som jag ej wille betjena
mig af.

Som ej många timmar återstodo innan wi
åter för 3:dje gången skulle försöka at gå till
segels, så willja jag ej gå till sängs; utan, som
den poëtiska andan föll på mig, så satte jag
mig ned at skrifwa en wisa i anledning af wår
afsegling och sälskapet, som snart skulle
skingras; Men jag hant ej få färdigt mera än
tre werser, då man började winda ankaret för
at gå till segels, hwarefter jag ej kunde skrifwa
något, hälst sedan wi woro komna i sjön. Min
afsikt med wisan war at lämna den till De-
moisellerna just när de skulle gå ifrån bord
upp i Ume Stad.

Det war natten emot den 4. September, som
wi afseglade ifrån Ulfön och hade derifrån
fått oss en ny passagerare, den förr nämnde
Wigner, en gammal Student omkring 70. år,
som i sin tid hade haft ett högst owanligt godt
minne; men alsingen urskilning och begrep
sjelf, hwarföre han aldrig hade fått blifwa
Prest, utan födde sig dels med Conditione-
rande, dels ock war han hamn Prest i Ulfön.
Man har många narraktiga Historier efter ho-
nom, och icke feltes heller at ju folket om
bord gjorde något litet gäck af honom, som
jag tyckte war synd. Nu ärnade han sig till
Ume för at få en liten Condition.

Wind war ganska god och när dagen blef bör-
jade han friska i rätt alfwarsamt, dock utan
at kunna få namn af storm. Och alt geck
ganska braf; men Demoiselle Fredrica hade
sjuknat för oss, icke blott i sjösjukan; utan
ock af förkylning af dansen i kylan på däcket
om qwällen. Jag war wäl ej mycket sjösjuk;
men, måtte dock wara på däcket så länge wi
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woro i sjön; utan at kunna gå ned i kajutan
för at fullborda min började wisa. Men så
snart wi kommo i Ume fjärden, så war ej mera
tid öfrigt än at som nogast hinna kläda på sig.
Jag lagade mig i håret det wackraste som jag
kunde och klädde på mig mina bättre kläder,
och hant icke at blifwa aldeles klädd förr än
wi woro wid Stads bryggan. När jag war färdig
i håret, så frågte Demoiselle Fredrica, som
ännu låg i sängen, Bolin, som äfwen hölt på
at kläda sig: Hwarföre ock icke han kammade
sitt hår lika braf som jag; (han hade blott hår-
piskan och kammade håret rätt och slätt) och
då han sade sig ej kunna det, så syntes det tyd-
ligt at hon ej tyckte derom; Således fant jag
at hon altid förtröt då hon märkte, at jag i nå-
gon ting war förmer än Bolin. Klåckan slog
Ellofwa i staden när wi kastade ankar. Och
Ehuru Demoiselle Fredrica war sjuk, så war
hon det dock icke så hårdt, at icke hon kunde
kläda sig, hwarpå hon och Hennes Syster
stego i land till sin Sty=Syster Rådman Hen-
ric Nerpins Fru; utan at jag, efter min önskan
hade någon wisa färdig at gifwa dem. Hwar
och en geck hem till sitt, och jag geck ock upp
i Staden, och så skildes detta glada och munt-
ra sälskapet, och min resa war lyckeligen än-
dat.

IV. Capitlet.
Visiter och Predikningar.

Det första som jag gjorde war at hälsa på alla
slägtingar och bekanta i Staden: såsom Bur-
gerus, Rector Sædenius, Farbror Nordström
med mera. Och blef öfweralt höfligt och
gladt emottagen. Demoisellerne Holmström,
stodo hela eftermiddagen i sals fönstret hos
sin Syster och åskådade de gående och kom-
mande, där jag hälsade på dem, hwar gång jag
geck förbi och detta war det sista tilfället, som
jag såg dem för denna gången. Åt Bolin wiste

jag mina påbegynta werser, och frågte honom
huru jag skulle göra med dem. Han tyckte om
dem och bad mig fullborda wisan, så wille
han lämna den i Demoisellerna Holmströms
händer. Dermed war jag mycket nögd och
låfte så göra med det första. Som det war Lör-
dagen; så träffade jag ock en och annan släg-
tinge ifrån landet; isynnerhet mins jag at jag
hos Burgerus råkte Olof Michaels sons hustru
i Obohla. Om Henne mera framdeles.

Ehuru jag således hade gjordt mina visiter om
dagen, så wäl hos slägtingar som andra be-
kanta, så war det dock ingen, som kom ihog
at wisa mig den wälwiljan at bjuda mig hwar-
ken at spisa qwäll ej heller härberge och säng
öfwer natten, icke heller wille jag derföre
tinga något rum, såwida jag med det möijeli-
gaste första tänkte resa hem till mina föräld-
rar. Jag beslöt derföre, at åter gå ned till farty-
get för at där ännu tilbringa en natt, såsom
den sista, såwida jag likaså beqwämt kunde
ligga där som i en kammare. Jag war då knapt
åter i den afsikten kommen om bord förr än
Faster Nordström kom dit och sökte mig.
”Hör Kära Bror”, sade hon, ”har någon haft det
wettet at bjuda Bror härberge öfwer natten?”
”Nej”, swarte jag, ”men jag tänker ligga om
bord; ty här är goda sängkläder och jag mår
här lika braf.” ”Åh”, fortfor hon, ”det är stor
skam och skall wara en hel stad, med både
bättre och sämre folk, och ingen har den ef-
tertankan at bjuda bror natthärberge, fastän
en del hafwa alt fultupp. Om Bror will hålla
till godo det lilla, som jag kan åstadkomma, så
war god och fölg mig hem, jag har både kam-
mare och säng. Jag kunde wäl förstå at ingen
skulle komma ihog Bror, derföre geck jag än-
kom ut at söka honom, och jag blyges nog öf-
wer at jag icke tillböd Bror natthärberge, när
han war så god och war hos oss, förlåt mig
denna tanklöshet, och gör oss icke den skam-
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men at ligga på Fartyget.” Jag aflade straxt min
tacksägelse för Hennes godhet och wälme-
ning och fölgde henne hem; samt tänkte der-
wid: Si så går det till ofta i werlden: den som
mäst fattig är och den man minst skulle wänta
det åf är ofta först färdig at bewisa wälwilja,
samt tjenstaktighet och hjelpsamhet, då den
rike, mägtige och wälmående antingen aldeles
icke will bispringa och hjelpa med sitt öf-
werflöd, eller ock icke förmår höija sina tan-
kar så mycket, at någon skulle möjligt wis be-
höfwa dess hjelp och biträde wid ett eller an-
nat tilfälle. Men för all min fasters wälme-
ning, så hade jag, på långt när icke det nöije
och den ro, som jag wäntade mig, icke derföre
at icke rummet och sängkläderna woro goda
nog, utan derföre at myriader små, swarta,
hoppande husarer i sängen hela natten på det
högsta oroade mig, hwilka, såwida de tiläf-
wentyrs länge hade fastat, nu nyttjade tilfället
at taga sin skada igen och göra sig ett härligt
gästabud på min arma krops bekostnad, så at
ingen koppning kunde wara fullkomligare.
Den natten glömmer jag aldrig och harmades
nog at jag ej feck ligga qwar på fartyget äfwen
den natten; dock kunde jag ej annat än höge-
ligen wörda min Fasters stora wälwilja, hwar-
före jag ej det minsta om morgonen lät märka
at jag hade såfwit så illa; emedan det hade wa-
rit at förbittra hennes wälmening och helt och
hållet förtaga henne nöijet af at tro sig hafwa
gjort wäl; utan jag aflade min tacksägelse med
lika lynne för ett godt nattläger. Jag lärer förr
i Första Boken hafwa nämnt, at min Faster ej
war synnerligen fallen för snygghet, och då lä-
rer det ej förefalla så underligt at sängen hade
så mycken inqwartering; isynnerhet som hal-
men däri torde hafwa legat i 10. eller 12. år.

Dagen efter som war söndag geck jag i Kyrkan,
och tackade Gud, som så faderligen hade led-
sagat mig under all min frånwaro, samt med

hälsa och sundhet och med gladt mod åter
hade hulpit mig hem till min fädernes bygd.
Sedan jag hade spisat middag (jag mins ej hos
hwem) så geck jag till Rector Sædenius; då jag
wid Ankomsten mötte Demoiselle Renmark
i porten, som jag blott i förbigåendet hälsade
på. Detta mötet war mig till behag; ty wi hade
i barna åren warit skohle kammerater en liten
tid sista året, som jag war hos Sædenius., och
jag ångrade nästan at jag icke stannade; men
wi gingo båda så fort, hon bort ifrån och jag
till Sædenius och mötet war så oförtänkt, at
jag ej hant tänka på något samtal. 

Ibland annat feck jag hos Magister Sædenius
höra, at Han änteligen hade fått en liten be-
fordran nämligen Apologist Sysslan wid Pithe
Skola, hwilket mycket fägnade mig. Men der-
wid yttrade jag mig: ”Detta måste säkert wara
samma Syssla, som Magister Nicodemus
Bergstedt i Åbo har sökt.” Härwid waknade
Magister Sædenius likasom utur en dröm och
swarte med en art förtrytsam ton: ungefär
som följer ”Ja så nu hörer jag hwem som haf-
wer warit mig i wägen; således skulle jag
kanskje fått stå tilbakas för en ungdom oaktat
mina tjensteår.” m:m: Jag swarte då: at det ej
war under at han sökte; ty han war född i Pithe
och war en ganska beskedlig och lärder karl
och intet så ung mera. Men Magistern fortfor
ändock at lamentera i samma ton, hwarpå jag
ej widare wille swara; men tyckte ändock at
hans yttrande ej röjde mycket ädla tänkesätt.
Ty tänkte jag: en hederlig och ädel Man bör
ju ej förtryta om en annan lika skicklig win-
ner en wälförtjent befordran, om man ock
sjelf derwid wore förfördelad. För öfrigt bör
man ju altid wara nögd med försynens dolda
wägar så wäl med sig som andra.

Mitt första göromål war sedan at få min kista
jämte mina öfriga saker ifrån fartyget öfwer
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älfwen till Tegs landet, hwarefter jag läjde
häst af Sigfrid Simons son och kuskade hem
genast till Stöcke By. Klåckan war wid pass 6.
när jag ankom och fant mina Föräldrar och
syskon i wällmåga. De bodde ännu i bagar -
stugan, såsom bönderna wanligen bruka om
sommaren, hwarest jag fant min Far och mor
liggandes at hwila på sängen. Och där blef ej
liten glädje för föräldrarna, då de efter så
många år åter fingo se mig hemma i sitt hus.
Jag kom wäll helt oförmodat, men dock ej al-
deles så owäntad, som jag trodde; ty Cornelii
hustru, som war en grannes och Afskjedat
Soldats hustru hade 2. timmar förut warit där
och berättat dem at jag war ankommen, till
Staden; Men de hade ej welat tro det, emedan
sådana rykten flera gånger förut hade bedra-
git deras hopp och wäntan; men då hon sökte
öfwertyga dem, dermed at hon både hade talt
wid dem som hade fölgt med mig på fartyget,
och äfwen sedt mig i kyrkan, så måtte de wäl
tro; men dock ej fulleligen och wist.
Hwad som mäst föreföll mig owant war at

höra deras bonde språk; ty ehuru det war mitt
modersmål, och jag blott hade warit 5. år bor-
ta, så hördes dock deras tal i mina örom så un-
derligt, gnällande och dragande, at jag knapt
kunde tro det wara samma mundart, som i
mina barna år taltes. At tala nu deras språk war
för mig aldeles omöijligt; men nog förstod jag
det mycket wäl. Å andra sidan förebråddes jag,
icke allenast af Föräldrar och Syskon; utan äf-
wen af Herrskaper, at jag bröt på finska, hwil-
ket ock war sant; men som jag aldrig förr hade
märkt. Häraf ser man huru lätt man antager
de mundarter i språket, som man sednast hö-
rer, samt at det är både lätt och möijeligt, at
snart aldeles förglömma sitt modersmål.
När ryktet hade hunnit underrätta gran-

narna, at jag wist war hemkommen, så feck jag
snart påhälsningar af åtskilliga, som föranled-
des därtill dels af nyfikenhet dels ock af wän-

skap för mig. Och dagen efter geck jag at hälsa
på slägtingarna och åtskilliga grannar, som nu
woro som mäst sysselsatta med skörden. 
At nu se min Mors icke allenast glädje och

beställsamhet, utan ock willighet, at på alt
sätt tjena och passa upp mig, war både löijligt
och ledsamt, så at, om jag hade warit oförnuf-
tig nog at tilstädja sådant, så är jag säker om,
at jag hade fått alt hwad jag hade begärt fast
aldrig så absurt, och mina ord skulle hon
straxt åtlydt om jag ock hade befalt henne så-
som en piga. Och hwad jag hälst talte war rätt,
om det än war aldrig så tokigt. Ja om jag ock
hade warit en grefwe, så hade hon ej mer kun-
nat fjäska för mig än hon i början gjorde; Ty
hon tyckte sig ej hafwa en liten egendom i
mig, som nu war Student, följakteligen en, i
hennes tanka, ej så liten Herre. Men jag tillät
henne det icke, dels med det jag sade åt hen-
ne, dels ock medelst det at jag undwek at be-
gära något biträde af henne, utan häldre af
mina Systrar; Och om jag behöfde något af
min Mor, så sökte jag at begära det på ett
wack ert sätt. Dock kunde jag ej altid hindra
hennes onödiga tjenstaktighet.
De första dagarna skref jag färdig min pag:

52. Tredje Delen omnämnde wisa. Den lydde
som följer: och är N:o 25. i mina Poëtiska ar-
beten.

”Fartyget Swanans klagesång
Då hon seglade ifrån Ulfön till Ume den 4:de
September: 1784.
Melodien är som på en sjömans wisa:

Det blåser Nordost, se wimpelen &c:6

V: 1.
Nu klara till segels är Capitains ord, 
Wind ankaret snarliga opp. 
Wår kosa skall blifwa från syden till nord
Hiss Märsseglen öfwerst i topp.
Helt glader jag far, 

28

60. 
1784. 

September 

61. 
1784. 

September 

62.
1784. 
September. 

Wisa.
Cit: p: 448. 
4:de B:

Inl. PSL bok 3 tryckklar_PSL 3  2015-03-10  16:28  Sida 28



Förnögder jag drar, 
Uti mitt sköte de barnen jag har 
I Ume at lämna dem qwar

V: 2.
Bland dessa jag räknar twå döttrar så täck,
Hwars skönhet lik liljornas är,
Hwars lefnad är sedig fast blandat med gäck
Sitt namn utaf Holmström de bär.
Men hwad är jag hör, 
Af sorgen jag dör
De will från mig resa helt wist de det gör: 
Mitt sorgbundna hjerta det rör.

V: 3.
Så res då I täcka oskyldiga twå,
Fast än det stor smärta mig ger:
Gud lät Er all sällhet all wälfärd ärnå
Jag lär ej få se Eder mer.
Jag ensam ej bär,
Den sorg mig beswär,
De sorgbundna bröder a)
I lämnen qwar här 
Kallsinnigt Er sakna ej lär.

V: 4. 
Men detta min ängslan föröker än mer, 
At sjukdom och krankheter swår
Min dotter b)
beswära när hon sig beger
Från bord och i Staden upgår.
Dock hoppas jag fast, 
At Herren med hast,
Från sjukdom befriar den plågader wast
Så at hon blir munter och rask.

V: 5. 
Min’ Söner a) som hittils ha’ utgjort min ro 
De lämna mig äfwen allen.
De längre ej trifwas at nu hos mig bo 
Så at jag är wärkelig re’n 
En barnlöser mor. 

Men ändock jag tror: 
Om Styrman och hans gåssar de wårda mitt ro’r 
Gud ännu fler barn mig förtror. 
Finis.” 

Så snart jag kom till Staden så lämnade jag
denna wisan i Bolins händer, som lofwade at
laga så at hon skulle komma i Demoisellernes
Holmströms händer. N:B: de woro nu redan
hemresta. Men när jag flera år derefter frågte
honom huruwida han härutinnan hade full-
gjort sitt löfte; så feck jag till swar, at han ej
sedan feck något tilfälle dertill, samt at wisan
war för honom förkommen. Ehuru jag ej war
särdeles misnögd deröfwer at så hade gått; så
hade jag dock gärna önskat at wisan hade
kommit i deras händer; men aldeles icke i nå-
gon annan afsigt än at roa dem och påminna
om wår resa tilsammans och kanske äfwen nå-
got litet för den lilla Auctors hedern skull.

Min förnämnsta åstundan war nu at snart få
låta höra mig i Predikostolen, hwartill jag så
mycket mera hogfäldes, som Mina Föräldrar
icke allenast önskade det samma, utan ock
berättade hurusom, så wäl Israel Sticksén i
Röbäck, som Claës Urban Bodinson på gris-
backa, hade såsom Studenter nyligen predi-
kat första gången i Ume, den ena för tre wec-
kor och den andra för 14. dagar sedan. Jag reste
derföre, efter 2. dagars hemma waro, till Herr
Prosten Sund och begärde hans tillstånd der-
till och wiste honom min af Biskoppen i Åbo
undfågne venian concionandi. Min begäran
bewiljades så mycket häldre, som Prostens
Adjunct Herr Magister Er: Widgren war bort-
rester och Prostens Prediko tourer förestodo
så i Staden som på landet den 15. och 16. Sön-
dagen efter Trinitatis, utan at han ännu hade
någon som wille answara derföre; Ty efter all
liknelse torde Widgren, dröija något längre
än som förmodades. Jag åtog mig derföre
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dessa båda Predikningar, den första i Staden
och den andra på landet.

Derefter reste jag till Staden och feck natt-
qwarter hos Burgerus; ty hos Norströms wille
jag för ingen del någonsin mera ligga. Och får
jag en gång för alla nämna, at jag altid låg där
så ofta jag stadnade i Staden öfwer natten. Jag
begärde med flit husrum där; ty ehuru jag un-
der mina skohle=år i Ume wäl åtnjöt deras
godhet, så kunde jag dock aldrig få bo hos dem
den tiden, ehuru jag flera gångor anhölt de-
rom, och ehuru de ibland härbärgerade andra
skohle gossar ifrån landet, som aldeles icke
woro slägt såsom jag, hwilket jag tyckte war
något hårdt. Faster Burgerus kan jag alldeles
icke skylla i denna del; men jag hade altid
tyckt, men kanske falskt, at Burgerus altid
war af mindre gynnande tänkesätt emot mig.
Derföre tyckte jag nu at det ej war för mycket
om de skulle härbärgera mig någon natt då
och då.

Dagen efter som war den 9. geck jag till Rec-
tor Sædenius och efter gifwen underrättelse
at jag hade åtagit mig Predikningar, bad jag
om at få låna krage, som icke allenast bewil-
jades; utan han låfte också at skänka mig en
krage för hwilken godhet jag tackade, och
skulle jag få honom den dagen, som han be-
höfdes. Jag hade knapt hunnit tala om mitt
ärende förr än Demoiselle Renmark äfwen
kom dit. Som jag tyckte så gjorde hon sig ett
swep ärende till Fru Sædenius; men det före-
kom mig såsom Hennes egenteliga ärende
war at få se och råka mig. Häruti styrktes jag
äfwen då jag påminte mig huru jag förra
gången mötte henne i porten (Se pag: 58.
denna Boken) med de omständigheter, som
derwid förelupo, och som jag nu anmärkte:
Nämligen at då jag den gången geck öfwer
storbron hennes Fars gård förbi belägen nära

Rectorns så satt hon då ännu i sin kammare
wid fönstret; men som jag icke genast då geck
till Rector Sædenius, utan först till Bolin som
bodde tätt bredewid den förra; men hwars
gård jag dock först mötte, så hade hon i afsikt
at få träffa mig gått till Rector Sædenius, dit
hon wiste at jag helt wist skulle gå; men när
hennes hopp då slog henne felt, så geck hon
åter hem då wi möttes i portgången. Och man
kan lätt finna huru högt detta fägnade mig
och min högaktning och tilgifwenhet för
henne öktes icke litet. 
Ibland Mina första göromål sedan jag kom

hem war, at skrifwa till Chore det jag nu
bodde i Ume. Och till Farbror Ström at jag in-
nan kort ärnade komma och hälsa på honom. 

Samma dag geck jag äfwen till HofPredikan-
ten Berlin, för at underrätta honom om at jag
hade åtagit mig at predika för Prosten i Sta-
den på 15. Söndagen efter Trinitatis. Wid
hwilket tilfälle HofPredikanten ordade om
at han wille gifwa mig vocation till Prest för
at blifwa hans Addjunct. Jag tackade höfligt
för ett så godt tilbud; men fant mig dock icke
synnerligen hugad at antaga det. Jag får fram-
deles tilfälle at säga hwarföre. 

Samma dag sökte jag ock upp en min ung-
doms wän och kamrat Då warande Bränmäs-
taren Nathanäel Holst, som bodde på Brän-
neriet. Han hade nu blifwit gift under min
frånwaro med Demoiselle Anna Margareta
Tegerström. Sedan jag någon stund hade språ-
kat med honom, som skedde mera fritt och
muntert än min blyghet wanligen plägade
tillåta, förmodeligen för barna bekantskapen
skull; så tog jag afskjed och under bortgåen-
det, såg jag i yttre rummet en liten flicka
omkring 4. år gammal. Jag tog då för afgjort
at det war hans dotter, hwarföre jag gratule-
rade honom på half skämt, at redan hafwa en
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så stor flicka af egen wärkstad. Han swarte:
at hon icke war hans dotter; utan at han hade
uptagit henne at upfostras. Jag blef då redan
något flat öfwer mitt mistag; men blef det
ännu mera, då jag sedan, uppå ytterligare ef-
terfrågan, af någon feck höra, at han blott ha -
de warit gift några månader. Jag blef då helt
orolig; ty jag fruktade, at han måtte säkert
blifwit stött öfwer min gratulation, såsom
hade jag dermed welat förebrå honom någon
oordentlig lefnad före hans giftermål; ty han
kunde ju aldrig tro at jag kunde wara okunnig
om at det så nyligen war skedt. Jag fruktade
således med skäl, at hafwa ådragit mig hans
owänskap, det jag för ingen del wille. Icke
heller feck jag sedan tilfälle at träffa honom
för at ursäkta och urskulda mig; förr än då jag
kom hem som Prest flera år derefter, då han
swarte, at han ej mintes till något sådant, och
hade wist icke gjort någon anmärkning wid
mina ord mycket mindre warit ond på mig.
som äfwen då mycket gladde mig.

Jag reste så åter hem till mina Föräldrar och
började bereda mig på min Predikan, då min
Älsta i Nordmaling gifta Syster Anna Catha-
rina äfwen kom hem, och hade hon gått än-
kom, så snart hon feck höra at jag war hem-
kommen, för at få det nöijet at råka mig.
Hwilket icke heller war för mig en liten hug-
nad, at så snart få träffa henne.

Om Lördagen, som war den 18., war rese dag
till Staden, Då mina Föräldrar och Syskon
gjorde mig sälskap, för at afhöra min Predi-
kan. De Förra, och isynnerhet min Mor, woro
i mycken fruktan, at det ej torde wäl aflöpa;
men jag sökte at öfwertyga dem at deras fruk-
tan war aldeles onödig, det jag så mycket säk-
rare trodde mig kunna göra, som jag icke al-
lenast redan hade någon öfning och tycktes
känna min styrka; utan ock hade wäl beredt

mig på min predikan. Dock war jag högst
sorgfällig om at så jämka mina ord och ut-
tryck härwid, at de ej måtte hafwa anseende,
hwarken af skryt eller förmätenhet och öf-
werdåd. Som wi hade blott en häst, så måtte
wi gå ömsom jag och min Far, samt Syskonen
hwarföre resan geck för sig med all maklig-
het. Under wägen mötte wi Gamla afskedade
Soldaten From, som hade warit gift med en
min Moster; Honom underrätta min Mor
straxt om afsikten af wår Kyrko=resa; med
tillägg af följande begäran: ”Kära Swåger: bed
Gud för min Son, at hans Predikan måtte gå
braf för honom i mårgon.” Gubben, som war
af det slags folket, som knapt hafwa någon
känsla för sig sjelf, mycket mindre för andra,
som blott äter sin mat och super sin sup, utan
at tänka, hwarken på denna eller den tilkom-
mande werlden, swarte ganska tort, liknögdt
och kalt; Hwarwid jag tänkte Det lönar alde-
les icke mödan at wara rädd; men föga mera
torde det löna mödan at anhålla om denna
Morbroderns förböner. Men emedlertid til-
fredsstälde det mycket min Mor, at hon såg
mig så glad och munter och utan all fruktan.
Resan fulländades, utan widare anmärk-
ningswärdt; och om jag rätt mins, så låg jag
den gången hos Rector Sædenius.
Sedan jag om morgonen war klädd så be-

gärte jag den redan lofte kragen, den jag feck,
utan at något sades att den skulle wara till
skänks, ehuru det så war låfwat (Se p: 66:
denna Bok:) Derefter fölgdes wi i Kyrkan.
Min Predikan war den med Parasc: Psalm: 55:
23. Kasta dina omsorg på Herran, han skall för-
sörja dig &c:Och Proposition: En Christens sa-
liga skyldighet, at städse kasta sin omsorg på
Herran. Arbetet war widlöftigt, skrifwit på
twå ark med compact stil, och jag hade sökt,
at göra det så pathetiskt, som möijligt war
isynnerhet förberedelsen och usus;7 Och till
slut hade jag en öm tacksägelse till Försam-
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lingen för deras godhet emot mig wid min
bortresa. När jag kom på predikostolen, så
wände jag om timglaset för at se huru långt
det skulle draga ut; Och ehuru jag talte fort;
så geck det dock långt öfwer timmen. Midt
under predikan kom Herr Öfwerste Lieute-
nanten af Donner i Kyrkan, och ehuru det
war litet brydsamt at se; så fortsatte jag dock
oafbrutet mitt tal; utan at deraf i minsta
måtto störas. Det drögde ej länge förr än tårar
fäldes öfwer alt och isynnerhet emot slutet;
och man bör föreställa sig, at jag ej sjelf war
utan de ömaste rörelser. Nedkommen i Sak-
ristian, kom Rector Sædenius genast och med
tårar i ögonen tackade mig för mitt arbete.
Hwilken tycktes ej hafwa liten Satisfaction
för sitt beswär med min underwisning i barna
åren. Utgången utur Kyrkan, kunde jag ej för-
mena mig det nöijet, at först träffa mina För-
äldrar hos Norströms, under gåendet dit hant
jag på Min Faster Norström på Kyrkotorget,
som då hon såg mig började gråta, tackade för
predikan och sade: ”Herre Gud hwad stora
gåfwor; nog får Bror bröd.” Jag tänkte derwid:
Gåfworna må wara, som Gud har gifwit dem;
men det oaktadt, så torde det dock för mig ej
wara så lätt at få preste=lägenheter; hälst i
dessa tider, då nyckelen till fårahuset bör wara
af silfwer om dören skall öpnas, och då jag är
en så fattig karl och jag tillika i detta fall har
ett så trångt samwete, så at min utsikt i fram-
tiden är ganska mörk i detta afseendet.

Mitt möte med mina Föräldrar straxt derpå
och deras och mina känslor derwid tål ingen
beskrifning; Utan jag lämnar den saken till
öma Föräldrars eget eftersinnande, som något
sådant hafwa ärfarit. I medlertid feltes ej
tacksägelser af alla dem jag råkte för en så
wacker predikan.; Men som jag wiste at så-
dant war så wanligt, så fästade jag därwid
mycken liten upmärksamhet, hälst jag altid,

wid slika tilfällen, då loford utöstes, sökte
wara på min wakt emot min oordenteliga och
otilbörlig egenkärlek, på det jag icke måtte
förhäfwa mig öfwer de gåfwor, som Herren
mig gifwit hafwer; Men det oaktat så föll det
så lätt at hemligen och oförmärkt finna nöije
uti sådana egenkärlekens smickrande tankar.

Sedan geck jag till Rector Sædenius och åter-
lämnade kragen till Frun med tacksägelse för
lånet och det i hans närwaro; under mycken
wäntan, at han, såsom sagt war, skulle bjudas
mig till skänks; men han togs emot med all
tysthet. Si så, tänkte jag: så lätt och så snart
förgäter man sina löften; och jag ångrade at
jag intet påminte; ty jag hade gärna welat
hafwa en krage för at slippa låna så ofta jag
skulle predika; derföre gladde jag mig mycket
åt löftet, hwarföre det war så mycket förträt-
ligare at så oförmodat se det gå i watten. 

Sedan wi hade spisat middag, så kom åter De-
moiselle Renmark till Rector Sædenius, om
jag rätt mins, eller war det någon annan gång,
hwilket ganska mycket styrkte mig uti min
gissning; (Se pag: 66. och 67. denna Boken)
Och ökte min tilgifwenhet för Henne; så at
jag aldrig geck öfwer Storbron så, at icke jag
såg till hennes fenster, som war på något af -
stånd, för at åtminstone få se Henne, och häl-
sade altid på Henne när hon syntes. 

Derefter fölgde jag mina föräldrar hem sam-
ma eftermiddag. Hwilka hade mycket at be-
rätta om det beröm som alla hade yttrat om
min Predikan. Och ibland annat: at somliga
icke hade welat tro at jag sjelf hade skrifwit
den; utan Rector Sædenius. Dessutom talte
de om, hurusom de hade träffat några Herrar
promenerande på gatan, och ibland dem
Lieutenant Moritz, en man, som lätt kunde
göra stort wäsende af hwar och en liten sak.
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Han hade ej litet gratulerat mina Föräldrar
för at äga en sådan Son, som såsom en yngling
kunde hålla en sådan predikan. Dertil med
hade han sagt: ”När jag såg at han wände om
timglaset när han kom på Predik=stolen; så
tänkte jag: Stackars pjasar; som ger sig till at
wända om timglaset, det wore kanske för dig
bättre at icke göra det, så gjorde man mindre
observation på huru snart Du slutar. Men han
hölt ut sin timma och det godt ändå.” m:m:
Sådant kunde jag aldrig komma ihog at någon
skulle göra någon anmärkning derwid, at jag
wände timglaset; dock gladde det mig, mäst
för mina Föräldrar skull, at alt lände till mitt
beröm. Min Far sade ock för sin del: ”Jag war
mycket rädd, at du skulle komma af Concep-
tet, när Öfwerste Lieutenanten kom och
satte sig så midt i Kyrkan, men, Gud ske lof,
det geck lika braf.”
Likaledes berättades också, at Farbror Eric

Burman, om hwilken är talat i Första Boken,
när han kom hem utur Kyrkan, hade han satt
sig på en stol och gråtit och sagt: ”Således har
jag fått betalt för det jag spikade hans palt på
wäggen och andra mina skalkstycken emot
honom.” M:M: (Se härom pag: 164. bladet
Första Boken).

Mina Föräldrars men isynnerhet min Mors
fägnad häröfwer war så mycket större, som
hon nu började hafwa en häftig längtan efter
min hemkomst och at åter snart få se mig,
hwilken längtan på det lifligaste upwäktes
deraf, at så wäl Bodinson som Sticksén, icke
allenast woro hemkomna, utan ock började
predika den ena efter den andra, så at hennes
längtan efter mig började blifwa så häftig at
hon började sörja rätt mycket öfwer min
långa frånwaro: sägandes: ”Andra mödrar få
hem sina Söner; men jag får intet se min son
på så många år”,  med mera. Så at min Far hade
swårt nog at kunna trösta henne. Detta alt

talte Min Far om för mig i Min Kammare,
som jag hade för mig. Och tillade han: at de
med mycken förnöijelse hade samtalat härom
och min predikan om qwällen när de hade
lagt sig; hwarwid Min Far hade frågat min
Mor: ”är du nu då nögd?” ”Ja Herre Gud”, hade
hon swarat, ”jag har ju största orsak at wara
nögd och glad samt tacka Gud.” Detta gladde
mig rätt mycket; ty at jag kunde i någormåtto
wara mina Föräldrar till glädje war mig altid
en stor hugnad. Dertill med tyckte jag mig
finna ganska tydeliga spår på Guds fördålda
och kärleksfulla Försyn uti alt detta: Nämli-
gen; at just på den tiden, då min Mors längtan
och sorg war kommen till sin högd, så skulle
en sådan händelse träffa mig i finland, som
skulle föranlåta mig at öfwergifwa en så för-
delaktig Condition, som jag hade och resa
hem, Se slutet af 2:dra Boken ifrån pag: 858.
på det at min Mors längtan skulle blifwa til-
fredsstäld och hennes sorg stillad, och det på
ett så glädjefult sätt, åtminstone i deras tanka:
nämligen, at sedan Bodinson och Stiksén
hade först Predikat så skulle jag komma och
likasom slå hufwudet på spiken, i det at jag,
efter det allmänna lofordet, hade öfwerträf-
fat dem båda i predikostolen. Om så war eller
icke må wara en sak för sig; men emedlertid
tjente dock detta till att så mycket mer för-
höija mina Föräldrars glädje deröfwer.

I anledning af denna min predikan får jag ock
nämna. At, då jag samma Söndags eftermid-
dag, på gatan råkte unga Qvarnström, som
med en mycken tydlig aktning och känsla
tackade mig för min predikan; så fant jag den
aldra största tilfredsställelse och förnöijelse
i mitt samwete däröfwer, at jag icke, såsom
Bolin och han, hade legat med Demoiselle
Holmström på Fartyget, (Se pag: 39. följ:
denna Boken) Ty oaktad det hade kunnat skje
med någon art oskuld; så hade det dock kun-
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nat anses om icke såsom en fläck i min lefnad,
så dock såsom något contradictorielt i anse-
ende till min predikan, hwarigenom ordets
kraft hade kunnat förswagas medelst den
tankan: Han predikar androm och warder sjelf
straffelig;8 Men nu kunde, hwarken Han och
hans Mor eller någon annan af passagerarena,
med minsta skäl hafwa någon anledning at
så tänka i det afseendet. Man ser då häraf
hwad ett godt och rent samwete är för en ädel
gåfwa, som aldrig högt nog kan skattas och
aldrig försiktigt och warsamt nog kan wårdas. 

Nu war Pehr Joseph sons hustru i byn icke al-
lenast sjuk utan äfwen swårmodig och som
jag tyckte, at innehållet af denna min Predi-
kan war sådan, at hon kunde kanske hämta
någon tröst deraf, så beslöt jag at recitera den
samma för henne. Jag geck därföre dit på
Måndags eftermiddagen då jag trodde at hus-
folket war ute i sitt arbete. Son hustrun war
wäll hemma; och jag önskade ingen ting
högre än at också hon måtte gå ut; ty jag wille
på intet sätt nu hafwa något wittne, dels på
det saken icke måtte göra något upseende,
dels ock på det det ej måtte synas wara på
skryt af mig gjort ty Gud är mitt wittne at de
icke skedde derföre. Änteligen efter något
samtal med gumman så godt jag kunde, så
geck ock Sonhustrun bort. Hwarefter jag i all
stilhet hölt min predikan för henne utan at
blifwa störd af någon kommande. Gumman
gret och tycktes deraf hämta tröst, samt tac-
kade mig för min möda och wälwilja hwar-
efter jag geck åter hem igen. 

Wid denna tiden fölgde jag min Morbror
Matts Eriks son i Storafwan at meta fisk. Wår
afsikt war icke så mycket at fiska, som icke
mera at få tilfälle at pröfwa en huskur, som
skulle bestå deruti: at taga gallan utur en lef-
wande mört och stryka på hans ögon; ty han

hölt på at blifwa starr blind. Försöket gjordes;
men utan wärkan; ty han blef efter någon tid
aldeles blind. Wårt fiske blef litet; dock war
det wid pass ett halft lispund. Och wid hem-
komsten när wi skulle dela fisken föll det mig
in at skifta den medelst läggning fisk mot
fisk, hwilket blef så lika, at när wi sedan wäg -
de båda lotterna så behöfdes handsnöret icke
en gång röras; som mycket roade oss. Anled-
ningen till ofwannämde hus=kur lärer för-
modeligen wara tagit af Tobiæ fisk=galla.9

Straxt i början af weckan började jag at åter
bereda mig på min andra predikan, som jag
skulle hålla Söndagen derpå i Lands Kyrkan.
Jag hade redan förberedelsen skrifwen, då jag
helt oförtänkt feck en visite af Magister Wid-
gren. Han war nu stadd på sin hemresa ifrån
Ångermanland, och hade under wägen fått
höra at jag war hemkommen och at jag hade
predikat för honom. Han wille derföre i för-
bifarten hälsa på mig, efter det jag bodde
blott en half fjerdedels mil ifrån Landswägen.
Jag war rätt glad öfwer Hans ankomst, hwar -
igenom jag icke allenast feck lära känna ho-
nom; utan blef ock genast med honom när-
mare bekant. Jag hade då just mitt prediko
arbete framme det han såg på litet och derwid
endast sade huru jag borde wända till dispo-
sition litet annorlunda det jag ock genast
gjorde. Och war han rätt glad deröfwer at han
feck så mycken prediko=hjelp af mig.
Söndagen derpå hölt jag min predikan,

som war den med proposition: Huru Gud, be-
wekt af wårt elände och sin kärlek, hafwer sökt
sitt folk.

Jag lärer förr någon gång hafwa nämt at jag
icke allenast hade tagit afledne Herr Com-
minister Fluurs röst och uttal till efterfölgd
i mina predikningar, utan också nyttjade
samma ord som han till bönesuck10 förr än jag
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började min Predikan. Så snart jag derföre
öpnade min mun, så råkade jag se åt Läktaren
där Enke Fru Fluur satt, och såg Henne has-
tigt skifta färg, än häftigt rodna och än
blekna, och wiste Hon ej hwart Hon skulle
göra med sig, och hon smälde genast i häftig
gråt; ty man kan föreställa sig hwad häftigt
intryck det borde göra på Henne, at så oför-
tänkt få höra likasom sin afledne Man åter
hafwa upträdt för at predika. Och aflade jag
äfwen då min tacksägelse till Församlingen
för åtnjuten hjelp wid min bortresa, som i
Staden. Så snart jag sade Amen; så såg jag at
Daniel Daniel son i Röbäck (Herr J: Sticksens
Far) geck ut ur kyrkan med någon bråska; och
jag feck ock sedan höra, at de som hade sutit
honom närmast hade sagt: huru Gubben wid
bortgåendet helt förträtat hade spottat och
mumlat för sig sjelf och sagt: ”Hwad har jag
för det jag så mycket har kostat på min Son,
då denne nu skulle komma och öfwerträffa
honom.” Jag lärer förut i Första Boken pag:
334. hafwa nämnt om denna slägtens af-
wundsamhet och awoghet emot mig. Och
man kan lätt finna at detta icke war en liten
satisfaction för mig. Föröfrigit förwärfwade
jag mig lika beröm med denna predikan, som
med den förra. Ifrån den tiden så feck jag all-
mänt af Allmogen heta: Stöckes Presten, af
dem som icke mindes mitt namn; så at hwar
jag geck ibland folket, så hörde jag hwiskas:
”Se Stöckes Presten, Se Stöckes Presten.” Det
jag aldrig låddes höra.

Men när jag kom neder af Predikostolen i Sa-
kristian, och där efter wanliga bruket blef
tackad för min predikan; så yttrade sig Com-
minister Nordlund om dess innehåll något,
som som jag ej så wäl förstod efter jag ej så
noga hörde orden; men tycktes syfta derpå at;
”Det är för mycket at med sådan wisshet tala
om så fördolda ting, som Gud allena wet” &c:

eller at ”guds wägar och domar icke äro, eller
förhålla sig efter wåra inbilningar och fanta-
sier.” &c: Kyrkowärden Johan Johans son i
Grisbacka, som trodde, at detta yttrandet war
sagt mig till beröm, swarte: ”ja Herr Magis-
tern har wist rätt; och det är derföre godt at
få höra så wackra predikningar.” Men jag, som
förstod piken, swarte icke ett ord och låddes
ej förstå meningen deraf, samt war glad at
bonden ej förstod hwarpå han syftade, och
mäst derföre at han i widrigt fall af ett sådant
yttrande hade kunnat tro at min predikan
icke hade warit renlärig. Detta yttrandet
oroade mig något, icke derföre at jag war så
berömsjuk, utan såwida jag på intet sätt tyck-
tes hafwa förtjent en sådan anmärkning;
hälst jag tyckte mig ingen ting hafwa sagt i
min predikan, som icke hade sin fullkomliga
grund i Guds ord. Dock sökte jag härwid at
bewäpna mig med all möijelig philosophisk
kallsinnighet.

Som jag således war taleämnet för alla be-
kanta och slägtingar, i hwarjehanda afseen-
den såsom nyss hemkommen och i hwad ny-
fikenheten kunde påhitta; så hade ock Olof
Michaelsons hustru i Obohla mycket roat sig
åt min gång då hon såg mig för första gången
i Staden; dock icke på ett gäckande sätt; utan
snarare mig till beröm, det hon nu talte om
för mina föräldrar när de träffades: Nämligen:
”Han geck så rak och så fort: tripp, tripp,
tripp, tripp, så at man knapt såg ögonfästet
på honom, och surtouten stod efter honom
såsom en flagga när han geck österut efter ga-
tan.” Hwarwid hon ock derjämte sökte härma
min gång, hwaråt de tilsammans mycket
roade sig. Och jag kunde ej annat än le deråt
när jag feck höra det. 

Nu hade jag ock lust at resa till Rathan för at
hälsa på Min Farbror Lars Ström och äfwen

35

80. 
1784. 

Septembris. 

Mindre behag-
ligt yttrande om

Predikan.
Cit: p: 115. d: B:

81. 
1784. 
Septembris

Min gång.

(Se pag: 55.
denna Boken)

82. 

1784. 
Octobris.

Inl. PSL bok 3 tryckklar_PSL 3  2015-03-10  16:28  Sida 35



för at Predika i Bygde Kyrka, hwilket jag
gjorde icke för det jag war så angelägen om at
låta höra mina gåfwor därstädes; utan för-
nämligast at fullgöra Farbror Ströms önskan
och begäran därom i ett af sina bref till mig.
(Se pag: 699. 2:dra Boken). Min Far hade nu
twå hästar; den mindre, som war en liten wac-
ker brun häst skulle jag få betjena mig af på
denna min resa. I denna afsikt reste jag till
Staden den 2:dra Octob: då jag äfwen gjorde
en visite hos Lieutenanten och Räntmästaren
Moritz; hwarest ock Herr HofPredikanten
Berlin war: De berättade at Tullförwaltaren
Pilson wille hafwa mig till Informator för sin
Styson; så at jag nu kunde få Condition om
jag behagade. Jag tackade för underrättelsen;
men fant mig ej nu synnerligen hugad at
emottaga någon conditon; jag får framdeles
anföra orsakerna dertill. 

Någon liten tid före min afresa till Rathan,
feck jag swar ifrån Farbror Ström på mitt sista
bref, i hwilket han gläder sig öfwer min hem-
komst och öfwer, at jag, som han sade, hade
Predikat i Staden till allas nöije; ”Jag är hjer-
teligen glad”, tillägger han, ”at Kusins Kära
Föräldrar öfwerlefwat den dagen, som jag wet
at de sjelfwa twiflat om; men äro nu så mycket
mera skyldige den gode Guden derföre lof och
tacksägelse.” Han beder mig sedan wara wäl-
kommen och slutar med wanliga hälsningar. 
Samma dag upwaktade jag ock Öfwerste

Lieutenanten af Donner på Böhle wid
förbi=resan, ehuru jag icke war känd af ho-
nom; Men jag sökte dock på detta sättet at
blifwa känd af honom, såsom af andra, hwil-
ket någon gång kunde komma till pass, ehuru
jag hade mycken liten lit till de Förnämas re-
commendation, såsom högst osäker at bygga
sitt hopp på.
Sedan jag hade bewistat Gudstjensten i

Staden och hwilat öfwer Söndagen, så fort-

satte jag resan om Måndagen som war den 4.
När jag kom till Djäknebodan så for jag där
in på gästgifware gården dels för at hwila häs-
ten, dels ock för at få en wägwisare den ge-
naste sommarwägen neder till Rathan, som
jag aldrig hade farit förr. Så snart de fingo
höra hwilken jag war; så war Sonhustrun i
gården mycket mån om at tala om sin bekant-
skap med mig alt sedan den tid då wi fölgdes
med kon öfwer Wäster Fjerden (Se pag: 138.
Bladet Först: Bok:) Detta gjorde at de wiste
mig all möijelig wänskap med wälfägnad,
hwarefter jag feck säker wägwisare, som feck
wända om så snart han hade fört mig på rätta
wägen; ty som jag förut något litet kände lan-
det utaf det jag hade farit winterwägen några
gångor så kunde jag alt för wäl leta mig fram.
Helt owäntad och oförmodat kom jag till
Farbror och Faster, hwilkas glädje blef så myc-
ket större, och jag med all wänskap och öm-
het blef emottagen.

Dagen efter reste jag till Prosten Nortman för
at begära hans tilstånd at predika till nästa
Söndag, som war den 18. efter Trinitatis,
hwartill jag hade utwalt en af mina förra pre-
dikningar på den dagen, som jag hade hållit
i Björneborg, den war wäl ej ibland de bättre
men jag tyckte at den altförwäl kunde passera
för Bygde boerna. Den war den med propo-
sition: Jesu tal till Syndare, såsom, gudomeligt,
tröstefult, och nåderikt. Min begäran bewilja-
des straxt och jag reste tilbaka.

Wid återresan hade jag tilfälle at i Dalkarså
by se getens, som man kan tycka, öfwerna-
turliga wighet. Hon hade ifrån Åbron gått ut -
på gärdes gården för at hoppa in i rågåkern,
Men som backen derunder war altför stup, så
wågade hon icke hoppa ned; utan stod öf-
werst på gärdesgården med alla fyra fötterna
ihop och wände sig där flera hwarf rundt
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omkring; det jag länge med nöije satt och be-
skådade.

Jämte det jag beredde mig på min predikan,
så roade jag mig på Rathan med at dels hälsa
på mina gamla bekanta dels ock at gå med
bössan i skogen det jag en dag gjorde widt nog
utan at få se någon fogel än mindre at få
skjuta någon.

När Fredagen kom som war den 8. reste jag
åter till Prostegården och blef höfligt emot-
tagen och wäl härbergerat. Lördagen war Bö-
nedag Där war då för tiden en Demoiselle
Sophia Magdalena Nordin, en Cousine till
Fru Prostinnan Nortman, som skulle beled-
saga mig neder i min kammare där jag skulle
ligga i stora nya byggningen nere på gården.
Hon bar ljusena och stälte alt i ordning, som
wara borde, hwarefter hon böd mig godnatt.
Jag wille då wara höflig, hwarföre jag tog det
ena ljuset för at lysa henne tilbakas igenom
Salen och förstugan: Hon undanbad sig wäl
denna höfligheten; men jag gjorde det än-
dock: Och just i det hon skulle låta igen sals-
dören; så böd hon mig åter god natt och det
med en ton full med ömhet och en swäf-
wande glädje, hwarwid hon ock i det samma
mycket ömt klappade mig på handen, och så
geck hon sin wäg och jag tilbakas i min kam-
mare, under det jag tänkte: Det må icke myc-
ket behöfwas ibland för at winna en flickas
ynnest när man ej tänker derpå; men när man
söker den så är det ofta swårt nog. Denna hän-
delsen, som war mig så owäntad, kunde dock
ej annat än behaga mig.

Sedan Gudstjensten om Söndagen war förbi,
hwarwid mitt arbete aflopp efter önskan; så
blef det brudwigsel i Prostegården; ty de
gjorde sjelfwa ett litet bröllopp åt en sin dräng
och piga. Härtill war Inspectorn Fernborg på

Robertsfors Bruk med dess Fru buden jämte
flera såsom en Injegneur Novander, och Pros-
tens Adjunct Eric Widmark war sjelfskrifwen
gäst, ehuru han icke bodde i gården. Jag blef
derföre ock qwarbuden, det jag wist icke
tyckte illa om. Nu hände, dels om morgonen
den förra och denna dagen. när jag kom upp
för at hälsa på Herrskapet och dricka kaffe,
dels ock om middagen och äfwen sedan, at
Demoiselle Nordin kom så förtroligt och be-
kant tillmig och tog mina händer med ömhet,
så snart jag råkte wara ensammen. En sådan
förtrolighet och tilgifwenhet war för mig helt
ny och owan at få emottaga af fruentimmer,
och wiste således icke huru jag skulle det up-
taga. At återtaga mina händer kunde jag icke,
så framt jag icke wille synas wara ohöflig; icke
heller wille jag gifwa henne någon skälig an-
ledning at tro sig wara älskad af mig, så länge
jag icke hyste några sådana känslor för henne,
eller någonsin ännu kunde fatta det beslutet
at ingå någon äktenskaps förbindelse så has-
tigt med en, hwars charactaire jag aldeles icke
kände. Jag war således öfwer detta hennes up-
förande både nögd och misnögd. Glad war jag
wäl öfwer at se mig wara högaktad och älskad;
Men fruktade ock före at nära hos henne en
kärlek, den jag tiläfwentyrs icke kunde med
lika kärlek beswara eller hennes hopp upfylla.
I början skedde detta när Wi befunno oss al-
lena; men på eftermiddagen, sedan brudwig-
seln och måltiden war förbi och jag stod i För -
stugu dören med några andra, så kom hon ock
dit och fattade båda mina händer, dem hon så
troget hölt under muntert prat. Häröfwer blef
jag mycket blyg för de andra skull, som när-
warande woro; men kunde icke wara så ohöf-
lig at straxt åttertaga mina händer. Likaledes
senare på qwällen, sedan dansen war börjad
och jag satt ensammen wid fönstret, så kom
hon ock dit med samma tilgifwenhet i hela
bröllops lagets närwaro och åsyn och märkte
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jag huru jag af mycken blyghet rådnade; Men
då hon intet skötte något derom, så tänkte jag:
det kan ju få passera: hwarefter wi sutto såle-
des hand i hand långa stund och taltes wid
blott om likgiltiga ting och det war till slut
för mig af ingen betydenhet, likasom det hade
så skolat wara. Flickan war wäl icke ful; men
hon war aldeles icke heller wacker; men det
oaktad torde jag kanske lätt och snart nog öf-
werlämnat henne min ömhet och tilgifwen-
het och sökt någon förening med henne, om
icke Demoiselle Renmark hade legat mig så
lifligt i hogen, men åtankan af henne gjorde
mitt hjerta slött för alla Demoiselle Nordins
caresser; Dock war denna sednare icke heller
för mig mishagelig för hennes mycket glada
wäsende och muntra lynne skull.

När det började lida emot qwällen klåckan
wid pass 6. då dansen ännu ej war börjad, så
kom någon till Prosten Nortman såsom wan-
ligen plär hända och begärte, at dansen måtte
få börjas: Men Prosten swarte: at det ännu war
för brått på Söndags eftermiddagen. Men Ad-
juncten Eric Widmark hörde icke derefter;
utan bad Spelmännerna börja spela och tog
sig en flicka och började dansa, hwarigenom
dansen kom i gång. Detta, tycktes mig, wara
mycket illa gjort af honom, såsom en gammal
prestman, som borde föregå andra med goda
exempel, samt borde i alt hålla ordning och
skick, och hålla lagar och förordningar i
Helgd. Men detta war icke nog: Något mera
föreföll ock som jag flatnade före: När det led
något på natten så Dansade Adjuncten Wid-
mark med Prostens husjungfru och jag mins
ej om jag dansade med Demoiselle Nordin el-
ler någon annan; Wi fyra dansade in i ringen
men på det sättet i kors, at flickorna höllo
hwarandras händer och wi Herrarne wåra
emellan deras armar. Under det wi så som bäst
dansade, så började Widmark att så utwidga

armarna, at wåra händer kommo åt flickornas
bröst. Jag blef deröfwer helt skamlig och flat
och hölt derifrån händerna hwad jag kunde.
Då sade han: ”Åh hållut händerna.” hwarefter
jag wäl ej så mycket hölt tillbaka, men wille
ej heller hålla ut dem. Härwid tänkte jag: du
är rätta Presten, som kan hafwa sådana coq-
vetta åtbörder offänteligen för allas ögon; Jo
nog föregår du ungdom och dina åhörare med
alt för wackra exempel, till dygd, sedighet och
tuktigt upförande. Gud nåde de Församling-
ar, som hafwa sådana Prester, och huru skola
wäl sådana med eftertryck och styrka straffa
synder och laster, samt leda själar till salighe-
ten, som gifwa sådana efterdömen. Jag kunde
icke widare göra häråt än blott at tänka; ty at
säga något ord fant jag wore endast at för-
wärra saken, utan någon förbättring eller up-
byggelse; Men hade redan gjort mig ett be-
grepp om denna Prestmannen, som aldeles
icke war honom till heder eller fördel.

Dagen efter eller den 11. gjorde jag mig färdig
till återresan till Rathan Sedan jag förut om
dagen hade warit till Näs by 1/4. mil ifrån
 Prostegården för at hälsa på min Sty mormors
Bror Jonas Erics son; han war icke straxt
hemma; men hans hustru tog wänligt emot
mig; men gubben, när han efter någon tid
kom hem, tycktes wara mindre nögd med vi-
siten emedan han icke kunde undgå at gifwa
mig en plåt. Då feltes icke heller samma
gunstbetygelser af Demoiselle Nordin, som
nyss förut omtalat är. Och ju närmare det led
tillMin afresa deste mera sorgse wiste hon sig.
Detta rörde mig wäl något; men jag fant mig
aldeles icke hugad at på något sätt fästa mig
wid henne; derföre undwek jag ock med all
sorgfällighet sådana ord, som på minsta sätt
däråt kunde uttydas; men tänkte ändock: I en
framtid, om omständigheterna så skicka sig,
wet jag då åtminstone hwarest en är, som jag
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kan med trygghet begära utan fruktan för af-
slag. Just i det jag wille taga afsked; så war De-
moisellen utgången; men kom icke in ändock
jag wäntade någon stund. Jag tog så afsked och
tänkte: Hon will wäl at jag skal söka up henne,
för at göra något sluteligt aftal i hennes kam-
mare, som förmodeligen är den på andra sidan
förstugan; Men jag beslöt at äfwen i det fallet
wisa Henne at jag aldeles icke hade någon af-
sikt i anseende till henne; ty wille jag icke söka
henne; utan om icke hon kommer sjelf ut, så
få wi skiljas utan afsked. Men när jag kom i
förstugan och drögde där för at kläda på mig
rese kapprocken, så kom hon efter ett litet ög-
nableck utur kammaren; då hon wiste sig så
glad och munter, som hon förut syntes sorgse;
utan at i minsta måtto synas mislynt öfwer
min tystnad. Jag tog så afsked på mitt wanliga
wis och reste, hufwudet fult af de tankar, som
jag nyss förut har anfört.
Wid ankomsten till Rathan woro Farbror

och Faster rätt glada och nögda öfwer min Pre-
dikan. Men i anledning af min långa frånwaro,
sade Farbror: ”Bror har warit så länge borta; så
at wi började tro, at Bror hölt på at fria till De-
moisellen därstädes.” ”Nej”, swarte jag, ”utan;
för Brölloppet skull, som där war har jag drögt
så länge.” ”Nå nå” swartes det åter, ”det är ej
under wid så fatta omständigheter och wi
trodde nog, at Bror skulle stanna qwar därstä-
des.” Jag tänkte dock därwid: Huru kunde de
komma ihog en sådan fråga; månn någon af
åskådarena har sedt wårt förtrogna umgänges
sätt, och redan berättat det för dem? Dock
will jag tro, at det blott är raillerie. Icke heller
wille jag yppa någon widare fråga härom. 

Sedan jag åter hade hwilat öfwer en dag hos
Farbror, så reste jag den 13. därifrån. Farbror
fölgde mig något stycke till wägs och när wi
skulle skiljas bad jag honom hälsa till alla,
isynnerhet i Prostegården och till Demoiselle

Nordin; då, i anledning af Farbrors nyss anför -
da fråga, jag på alt sätt wägde orden, at han
icke måtte stärka sig i sin gisning. Gärna wille
jag dock hälsa till Henne; ty sökte jag at göra
det med ord, ton och min, som skulle gifwa
tilkänna all möijelig kallsinnighet. Farbror
anmodade mig om at uphandla litet lin åt ho-
nom i Ume det jag lofte göra. Han bad mig
också at få låna mina twå första predikningar
som jag hade hållit efter min hemkomst till
Ume, det jag också lofte. Ty skickade jag dem
genast efter min hemkomst till honom. Jag
red då om dagen till Säfwar, och derifrån se-
dan, efter undfången wägwisare, till Ytterbo-
dan, till min Moster, som blef ock mycket
glad öfwer min ankomst. Där förblef jag hela
följande dagen. Hon war gift med en Afskje-
dat Soldat wid namn Jonas Wacker. Deras
Son Nathanael som sedan kallade sig Bo-
ström war icke hemma utan ute i skärgården
at fiska, och som jag hade mycken lust at råka
detta mitt Syskonebarn; så fölgde jag Morbror
dit; under det wi i wägen sågo på några fiske
bragder, och fingo något litet fisk här och där.
Emot hafsbandet träffade jag min Cousin och
hans kammerat, som hade fått någorlunda
braf fisk. Han war nu blefwen nästan full-
wäxt. I det wi råktes och hälsade på hwaran-
nan, så förtröt det mig något at han ej tog af
sig mössan; och undrade på, at icke han hade
lärt bättre, icke heller sade hans far något hä-
rom. Kanske ock denna förtrytsamhet här-
rörde af något litet äre begär hos mig. Dock
teg jag och låddes ej märka något. 

Dagen efter som war den 15. reste jag därifrån
till Staden; men i Tafle stadnade jag på gäst-
gifwaregården någon stund för at hwila min
häst. Där kom jag i samtal med Gästgifwaren
Matts Degerbom, som talte om och skröt åf
sina utrikes sjöresor på England och Amerika,
hwarifrån han nyligen war hemkommen. Öf-
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wer sådana hans omtalta äfwentyr förklarade
jag min förundran, såwida han war Gästgif-
ware, hade hemman och war gift; men han
wille icke yttra sig öfwer anledningen till sin
resa, och som jag aldeles icke kände honom
förut; så kunde jag på intet wis gissa till orsa-
ken. Derefter tilböd jag honom at köpa min
fars häst; men under den sakens öfwerwä-
gande satt hans hustru och mumlade och
knorrade för sig sjelf deremot, hwarföre ingen
handel blef åf ehuru gästgifwaren i början
tycktes wara willig dertil. Jag war dock blind
nog at icke inse ställningen i huset, emedan
jag i min oskuld blott war wan at dömma wäl
om alla; men jag feck höra, när jag kom hem
och talte om, at jag så när hade fått sälja häs-
ten, at Gästgifwaren war lidderlig, och at han
och hans hustru lefde ganska illa tilsammans
i trätor och slagsmål. Och då först förstod jag
orsaken så wäl till det ena som det andra. Då
först insåg jag, hwarföre han, då jag, (i anled-
ning af hans skrytsamma berättelse om de
stora penninge summor, som han sade sig
hafwa förtjent på sjön,) begärde låna pengar,
icke fant sig hugad dertill; ty han hade ej några
pengar qwar, eller war altsammans blott skryt,
hwarwid hans hustru satt och hånskrattade åt
honom; icke heller hade han något at köpa
hästen före. Jag fant då min menlösa lätttro-
genhet, som uptog alt hwad han sade för ofel-
bar sanning; och på detta sättet feck jag efter
hand lära känna mennisko lynnet. 

I anledning af Räntmästaren Moritzes ytt-
rande (Se pag: 82. denna Bok) infant jag mig
hos Tullförwaltaren Pihlson, hwilken androg
sin begäran, at han önskade at få en Informa-
tor för sin Styson, och såge gärna at han finge
mig dertill. Jag gaf då det swaret, at jag wille
betänka mig derpå och skulle lämna swar in-
nan kort. Om jag mins rätt så war det äfwen
wid detta tilfället, som Tulförwaltaren äfwen

yttrade, at HofPredikanten Berlin tillika wille
gifwa mig vocation till Prest. Så at jag tillika
kunde wara hans Adjunct och hafwa Condi-
tion hos Tulförwaltaren. Jag tackade höfligt
för tilbudet och geck utan at lämna widare
swar än som sagt är. Men intet taltes det om
någon lön och huru stor den skulle blifwa
hwarken hos den ena eller andra.

Jag hade nu fått något bekymmer i hufwudet
och wille icke afgöra en så wigtig sak utan nå-
gon kännares råd, som jag kunde hafwa för-
troende till. Jag geck derföre till min släg-
tinge Lars Svanström och rådförde mig med
honom. Jag androg öppenhjertigt mina skäl,
hwarföre jag icke hade lust at antaga denna
condition, som framdeles skola anföras; dem
han gillade. Jag frågte honom om jag ock icke
kunde wåga på at fråga mig före på båda stäl-
len angående, hwad som kunde bestås mig i
lön. ”Ja hwarföre icke?” swarte han; ”man bör
ju få weta hwad man har till at wänta och lita
på.” Med hans råd blef då det beslutet tagit,
at jag skulle först höra mig före i detta fall och
intet förhasta mig. Utan höra efter om Dessa
tillbud kunde wara, så förmånliga som de wid
första påseendet kunde synas, eller wore af
det wärde at mina förra beslut, kunde med
någon minsta god förmån lämnas.

I ett sådant sinne geck jag först till HofPre-
dikanten Berlin, hwilken efter något samtal
äfwen androg sin begäran, Hwarefter jag ef-
ter något omswep, sökte så höfligt som jag
kunde, få weta huru mycket han wore hugad
at bestå mig till lön? Jag märkte straxt, at den-
na frågan mishagade honom, det jag hwarken
låddes förstå eller skötte om. Hans swar härpå
war af följande innehåll: At hans lön wore så
obetydlig, at han ej just kunde utfästa sig till
något; ”Men om Herrn antager Tullförwaltar
Pihlsons condition; så kunde det wara för-
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månligt för Herrn at få vocation och få börja
räkna Presteår såsom min Adjunct tillika, Då
Herrn blått då och då kunde biträda mig med
predikande” m:m: Detta war ej någon synner-
lig upmuntran för mig, hwarföre jag tackade
för tilbudet, förebar samma skäl som straxt
nedanföre skall nämnas wid besöket hos Tull-
förwaltaren; och tog mitt höfliga afskjed.
Derpå geck jag genast till Tullförwaltaren

Pihlson. Och då han frågte om jag hade tagit
något beslut; så gaf jag till swar, at jag det ännu
ej hade gjort; men för at så mycket säkrare
kunna göra det; så önskade jag få weta hwad
jag såsom lön, eller hwilka förmåner jag hade
derwid at wänta? Denna frågan tycktes kom -
ma här likaså owäntad, som hos HofPredikan-
ten Berlin det jag tydeligen märkte, hwarwid
jag dock feck ungefär följande swar: at Han ej
synnerligen hade tänkt derpå, eller deciderat
något wist i den saken; Men den frågan skulle
dock icke skilja oss; Han wille göra hwad han
förmådde, samt öfwerens komma med Hof -
Predikanten Berlin ifall jag tillika antoge hans
vocation till Prest. &:, &: Jag fant häraf, at de
trodde det jag wore i den belägenheten, at jag
skulle anse det för en lycka om icke en wäl-
gärning, at få en sådan condition hos dem för
maten och annan betjening och små förmå-
ner; men som jag icke tyckte mig wara i sådana
omständigheter, at jag just för nöd skull be-
höfde emottaga en sådan condition; så fant jag
mig häraf ännu mindre hugad at emottaga
dessa tilbud än förr; Och swarte derföre un-
gefär som följer. ”Jag skulle wäll kanskje
hafwa lust at emottaga Herr Tullförwaltarens
goda tillbud; men, utom det jag först will con-
sulera med Mina Föräldrar och andra härom,
så har jag så wist beslutit at nästa sommar åter
resa till Åbo; så at om jag skulle emottaga
denna Condition, så wore det blott öfwer wit-
tern, och därmäd torde Herr Tullförwaltaren
wara föga belåten; Dock sedan jag har samrå-

dat härom, så få wi wäll widare häruti be-
sluta.” Mina öfriga orsaker till detta mitt be-
slut woro: At om jag blefwe qwar så blefwe
jag förlegad då jag hade så litet tilfälle at få
lära; Men i Åbo twärtom, hälst jag hade så
godt hopp om at där få långt bättre Condition;
och at få lära något wiste jag mig så wäl be-
höfwa. Jag geck sedan till Cousin Svanström
och meddelade honom mina undfågna swar
och blef af honom ännu widare styrkt i mitt
upsåt. Således Om jag mins rätt så begärde jag
ock Rector Sædinii råd härom, som också gil-
lade mina anförda skjähl. Och då jag aldeles
icke wille emottaga denna Condition för altid;
så hade jag icke heller lust till at blott öfwer
wintern bestrida den samma. I ett sådant
sinne reste jag hem, sedan jag om Söndagen
den 17. hade biwistat Gudstjensten. 

Ifrån Kusin Chore feck jag ock nu swar på
mitt sista bref i hwilket han underrättade mig
om at han hade fått mitt bref ifrån Åbo, samt
med strumporna, (Se pag: 842. 2:dra Bok:), at
han imedlertid hade skickat 1. R:D: och 16. sk:
till Farbror Callmeijer åt mig och ett bref;
För undrar sig öfwer min hastiga ankomst till
Umeoch frågar efter orsaken hwarföre jag så
snart lämnade min goda Kondition, och un-
derrättade mig om at Rydman Kusin Stina
Callmeijers fästman hade fått Torneå Pasto-
rat. m:m: Jag mins ej om jag nånsin swarte
honom på detta brefwet; men detta war det
sista bref jag har fått ifrån honom; ty wår cor-
respondence afstannade aldeles. 

V. Capitlet.
Är af mångfaldigt innehåll och berät-
tar till och med Jule händelser. 
Denna nu min fulländade resa hade jag icke
gjort så aldeles förgäfwes; Ty dels utaf gamla
bekanta i Rathan och Näs, dels ock af Mor -
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bror Wacker i Ytter Bodan och andra hade jag
fått till skänks tilsammans 1. R:D: 32. sk: så at
min resa war gjord icke allenast utan all om-
kostnad; utan ock till förmån. Likaledes bör-
jade åtskilliga i Ume gifwa mig något litet
dels på landet och dels i Staden, Och ibland
andra utmärkte sig Apothek: Freijer mycket
hedersamt i det han gaf mig 1. R:D: och en
Kong Fredricks Krönings penning. Härwid
påminte jag mig Zachris Zachris sons löfte
på Backen, at så snart jag hade Predikat hem-
ma, så wille han gifwa mig en plåt; (Se pag: 338.
bladet 1. Boken.) men aldrig såg jag till honom
hela wintren, hwarwid jag tänkte: Mången
kan wälment låfwa mycket; men at hålla sitt
löfte det faller sig mycket beswärligt. 

Jag bodde nu hemma hos mina Föräldrar,
hwarest jag, utom de tider då jag hade åtagit
mig någon predikan, roade mig med dels at
fortsätta detta mitt arbete eller min lefwer-
nes beskrifning, dels ock at gå ut i skogen på
skytte, eller at binda nät hemma, eller at
fiska, eller at fånga lakor med krokar eller
Ryssior eller fågel snaror, hwilka dock straxt
blefwo bort stulna, eller ock några andra små
göromål; ibland kunde jag wäl ock läsa något
fast det ej blef så mycket, Jag hade wäl skrif-
wit på detta wärket flitigare; men min kam-
mare war så kall, under winter månaderna,
så at jag ofta ej kunde skrifwa; när jag åter
gjorde eld, så blef där så twärhett; emedan
rummet war litet och blott spis, därtill med
korta dagar, så at jag ej hant mycket arbeta
med sådant; utan jag bodde mäst i hwardags-
stugan med de öfriga om dagen.

Min Moster Catharina war äfwen ibland
hemma detta året, hon skulle wäl bo i Staden
och föda sig sjelf; men som hon altid hittils
hade tjent, så war ej alt så fult upp för henne,
som hon war wan, ej heller war hon synnerlig

fallen för at arbeta för födan; ty war hon nog
glad at ibland få fara till sin Syster och bo
hemma någon tid. Wid denna tiden war hon
hemma; och kom en dag in till mig och gjorde
mig följande wänliga föreställning: ”Bror
måste wara så god och säga till hwart han går
när han går bort i skogen m:m: ty Hans Mor
är så rädd om Bror när han råkar wara länge
borta och hon inte wet hwarest han är, och
fruktar at någon olycka har händt eller kan
hända, då man icke wet hwar man skal söka
Bror!” Till swar härpå små narrades jag med
Moster, och sade, at jag ej geck på farliga stäl-
len med mera. Här af fant jag, icke allenast
huru öm och rädd min mor war om mig, utan
ock at hon därtill med war något blyg för mig
efter hon ej sjelf wågade at göra mig denna
påminnelsen, hwaråt jag ej annat kunde än
roa mig innom mig sjelf.

Wid min Hemkomst ifrån Rathan till Staden,
som war den 17. en Söndag, så bewistade jag
Högmässan, i Staden och sedan jag hade spi-
sat middag i mitt wanliga qwarter, så ärnade
jag wäl strax resa hem, utan at gå i Aftsången;
men kom i det stället at gå till min fordna läs-
kammerat Matts Tegman, som efter något
samtal tog fram brädspelet och hade mig at
spela bräde med sig, dock blott för ro skull, ej
om pengar; Men derwid war jag ej synnerli-
gen tilfredsstäld; ty mitt samwete sade mig,
at det war mindre passande, at mitt under aft-
sången sitta och spela bräde; hwarföre jag ef-
ter en par spel tog afsked och reste hem. Man
ser då häraf huru lätt man af sälskap och wän-
ner kan förledas till at deltaga i sådant, som
är syndigt eller åtminstone otilbörligt, om
man icke sjelf gifwer noga akt uppå samwe-
tets warning.
Denna tiden förglömde jag icke at fråga ef-

ter Huru Johan Eriks sons hustru i Holmön
mådde (Se pag: 365. 1. Bok:) Och gladde det
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mig ganska mycket då jag feck höra, at hon
hade återfått sina sinnens bruk; och mina
swaga böner woro hörda.

Hwad den mig tilbudna Condition widkom
(Se IV. Cap: p: 67. denna Boken.) så war jag
wärkeligen mycket wilrådig hwad jag borde
göra, ty jag hade ingen lust till at gräfwa mig
neder här på orten, då jag hade apparence at i
Finland så långt bättre och förmånligare i alla
afseenden; hälst tilfällen at få evertuera mig
i Studier. Men många woro de som sökte för -
må mig at antaga tilbudet, jag hade hälsningar
ifrån Burgerus och dess Fru och Andra, som
wille öfwertyga mig om at det wore förmån-
ligt, at med det samma få börja räkna Pres -
te=år med mera. Somliga berättade också, at
HofPredikanten Berlins Brors son en ung Stu-
dent wore ankommen, som torde göra mig
förköp i detta fall om jag intet snart antoge
tilbudet; och jag war ock sinnad at ännu en
gång resa till Staden för at widare consulera
härom; men den ohjelpsamma wäderleken af-
hölt mig den ena weckan efter den andra; ty
än frös det till och än war det blidt, så at det
låg is i älfwen så swag, at man swårligen kunde
komma deröfwer och ibland aldeles intet, så-
som folket berättade, dock om jag sjelf hade
haft wärkelig lust så nog hade jag på något sätt
kommit öfwer älfwen; men nu gjorde jag mig
icke brottom; utan wille wänta på det säkra
föret. Till slut började äfwen mina Föräldrar
ligga mig öfwer i samma sak, hälst min Far,
som yttrade sig, at jag gjor de illa som ej antog
tilbudet, som säges wara så förmånligt. Och
jag mins ej om icke han ock wärkeligen ytt-
rade något som syftade på at jag wore dem till
tunga om jag wore hem ma hela wintern, eller
ock war det blott min gisning i anledning af
hans tall, at han så tänkte, åtminstone tyktes
han wara misnögd med min senfärdighet at
antaga tilbudet. Jag swarte, at min Far wiste

sjelf at det nu blott war den ohjelpsamma wä-
derleken, som hade hindrat mig at resa till
Staden. Men denna sednare omständigheten
oroade mig mycket; ty jag tycktes så mycket
hafwa warit borta ifrån mina Föräldrar, at det
icke borde misunnas mig at få wara hemma
ett år, då mina Syskon altid hade warit hem -
ma, hälst jag ej tycktes wara så aldeles fåfäng,
utan gjorde altid något huset till förmån ehu -
ru det kunde wara obetydligt; jag war dock
med när man skulle draga not, hälst om hös-
ten, och äfwen ibland på winter noten. Ty
önskade jag at wåren hade warit inne, at jag
snart hade fått tilträda min bestämda resa. 

Magister Sædenius hade nu rest till Pitheå till
sin Nya Station, (men blott han, ej ännu hans
hushåll) så at jag ej munteligen fick Consu-
lera med honom i detta ämnet; Men jag hade
i bref begärt hans råd, och feck, (fast än långt
efter sakens afgörande) swar, i följande bref.

”den 4. Novemb: 1804.
S: T:11
För angenäma brefwet, som nu först i dag

kom mig tilhanda, tackar hjerteligen, samt
underlåter ej at wärdera wänskap och förtro-
ende, hälst nu mitt råd sökes i en ungdoms
wälfärd, som altid warit mig om hjertat.”
=== Något om hans egen belägenhet där -

städes: Nämligen at han förestod Conrectors
Sysslan och en annan forestod hans egen. &c:
===.
”Magister Bergstedt har icke anländt så-

wida Consistor: afslog Conrector Granlunds
kallelse på honom, han hade ock ej fått annan
tjenst än vicariera för min Class, såwida det
går efter tour och anciennité i Skolwägen, då
hans lön ej blifwit mer än 6. a 7. T:r säd. &c:
===. 
Hwad råd jag skal gifwa om Condition hos

den hederliga Tullförwaltaren är swårt ehuru
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jag gaf förslag på Min Herre. Herrskapet är
godt, fromt och hederligt at ha umgänge af,
Discipeln hederlig, wettig, dygdig och älsk-
wärd, så at jag älskar honom högt, qwick och
snäll i hög grad, fast hans eld leker och liknar
någon yrhet, som sådana ha swårt wid at
häjda, fordrar derföre stadighet, mogen, kär-
lig och auctoriserad styrsell med Camerads
umgänge stundom blandat, så bör ingen dö-
ma illa om honom. Hans Studier woro de huf-
wudsakeligaste följande: Latinska Auctorer
Justinus som han för mig expliceradt Cice-
ronis &c: Moralen Baumeisters Elementa phi-
los:12 och sådant som nödigt anses för en fu-
turus Student wid examen.
Ehuru jag önskar honom en god och mo-

gen ledare och Mentor, bör jag just ej styrka
Herr Stenberg at anbudet antaga; ty arfwodet
är föga at räkna på i contanter, då man skall
stundeligen gå i stad klädder: Efter Ume pris
kunde ej wäntas öfwer 6. a 8. R:D: lön öfwer
året, om det ock wore dubelt, hwad båtar det,
at nu gräfwa sig ner här. Man kan anskylla sig
med åtskilligt på höfligt sätt, wärderandes
förtroendet.
Wid min återkomst får jag närmare con-

sulera så härom som om vocation. Om Stads-
boerne åtoge sig Aftonsångs Prest, då styrkte
jag till stadnandet. Mera då wi råkas. ===.
P: S: Lät ej Pilsons förstå at jag afstyrker så

länge.”

At Magister Bergstedt, (om hwilken jag hade
gjort förfrågan i mitt bref) icke war ankom-
men till Pithe, oroade mig på hans wägnar,
hälst jag unnade honom så godt. Hans ansök-
ning se pag: 59. denna boken. Ach tänkte jag
skulle han då icke wara wärdig at få ett vica-
riat. Men Herren hade utsedt för honom
mycket bättre; hwarom framdeles.
Detta hans råd, angående Condition, som

så mycket war enligt med min önskan, til-

fredsstälde mig ganska mycket, hälst tilbudet
lyste så betydande i mina Föräldrars ögon,
som icke bättre kände, och som sökte öfwer-
tala mig at antaga det; Och jag war ganska för-
nögd deröfwer at jag med detta brefwet så ty-
deligen kunde wisa at jag hade skäl till mitt
wägrande. Emedlertid inlopp tidning at Herr
Israël Steksen i Röbäck skulle hafwa emotta-
git Tullförwaltaren Pilsons Condition; men
ej någon vocation af Berlin. Hwilket ock se-
dan besannades, och ganska glad war jag at
den frågan blef afgjord.

När jag sedan reste till Kyrkan, så träffade jag
så wäl Bodinson som Stecksén då wi kommo
öfwerens, at wi någon gång då och då skulle
innom oss hålla collegia disputatoria, så wäl
för nöije, som ock för någon öfning skull. Då
wi turwis skulle utgifwa wåra theser, och Bo-
dinson skulle göra början, och samlingen
skulle altid ske hos utgifwaren af theserna.
Efter någon tid bekom jag ock några theser,
ifrån Bodinson i åtskilliga ämnen, af hwilka
den sista lydde som följer: ”Rem cum puellis
habere non esse pecatum Autumamus.” det
är: ”At det icke wore synd at hafwa samlag
med ogifta flickor.” Då jag fant at han hyste
eller åtminstone wille förswara sådana, emot
all dygd och gudsfruktan stridande tänkesätt,
så fant jag mig icke widare hugad at wara med
i några collegier och Disputera i sådana äm-
nen, hwarföre jag icke reste dit, och dermed
uphörde saken af sig sjelf; emedan icke heller
Sticksén infant sig, som jag sedan feck höra. 

Denna tiden feck jag åter bref ifrån Farbror
Ström, som ej war af något sådant innehåll,
som förtjenar at anföras, Han skrifwer ibland
annat at han hade haft ledsamt efter min af-
resa. 
Jag feck ock ett litet bref ifrån Eeken, som

skrifwer, at då han kom ifrån Stockholm och
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af Brodren fått höra at jag hade rest till Ume
så wille han skrifwa mig till för at be mig ej
glömma mina wänner i Finland. Detta war
det sista bref som jag feck ifrån honom af den
orsak, som framdeles skall nämnas. 

Då nu Wintern inföll och fjärden frös till, så
geck jag dit en dag för at slå lakor, och åkte
på skriskor, isen war wäl stark; men oförtänkt
kom jag på en fläck af en byggnings bredd,
där isen war ganska swag; ty där hade warit
längre öppet än annorstädes; Ja där war så
swagt at isen gaf sig undan hela qwarteret
ända ned, och med yttersta möda kunde jag
komma åf stället; emedan det war framföre
mig såsom oppföre en backe; dock hant jag
komma öfwer utan at fara ned, hwaröfwer jag
war mycket glad; icke därföre at därwid hade
warit någon lifsfara; ty där war så grundt, at
det war blott högst 1 ./4. alns djup; utan för
det jag undslapp at blifwa wåt, och sedan
frysa; ty jag hade därifrån ./4. mil hem. Här-
medelst feck jag nu ärfara höste isens otroliga
styrka och seghet, som så gungade under mig,
som hafswågen utan at brista sönder; men
hade jag stannat ett ögnableck; så hade det
warit gjort på stunden.

När jag reste till Lands kyrkan, så låg jag
ibland hos Herr Comminister Häggström,
han hade hos sig en slägtinge wid namn: Olof
Modin, i hwars kammare jag låg och hade
tämmeligen nöijsamt i hans sällskap; ty han
war munter och pratsam, och blefwo snart
nog förtroliga, så at wi ingingo med hwaran-
nan bröderskap. Om honom får jag framdeles
nämna mera.

För at utan alt åtal äga frihet at predika, så
tänkte jag ock förskaffa mig veniam concio-
nandi äfwen ifrån Hernösands consistorio,
ändock jag hade det förr af Biskopp Hartman

i Åbo, hälst Herr Magister Widgren mente,
at sådant wore nödwändigt; Jag tog så afskrift
af mitt förra af Hartman och anmodade Ma-
gister Widgren at skrifwa till Consistorium
härom, hwilket han låfte fullgöra; Han sade
sig ock sedan hafwa skrifwit till Consisto-
rium därom; men där kom intet swar derpå.
Men jag feck likafult predika när jag wille och
ehwarest som hälst. 

Som jag hade åtagit mig at predika på Tredje
Söndagen i Adventet, så reste jag om Lörda-
gen upp till Kyrkan, Hwarest jag straxt råkte
Modin, som wiste berätta mig, at Tullförwal-
tar Pihlsons Condition skulle blifwa acade-
misk.13 Då ångrade jag högeligen at jag intet
hade emottagit honom; och sade: ”Det taltes
aldeles intet om för mig ja icke en gång det
minsta ord; ty hade jag hört något sådant, så
hade jag wist icke afslagit tilbudet.” Häröfwer
oroades jag något och reste genast dagen der-
efter till Staden, sedan jag hade predikat, för
att få höra något säkert derom. För Rector Sæ-
denius yppade jag frågan, som gaf till swar, at
Sticksenwäl skulle följa, Unga De Geer, (som
war Pihlsons Styfson) till Academien, dock
mäst på egen bekostnad, så at Herrn har
ingen ting i det afseendet at ångra. Då jag så-
ledes feck höra sakens rätta sammanhang, så
blef jag åter fullkomligen nögd och aldeles
tilfredsstäld. 
Hos Comminister Häggström hade jag ta-

git qwarter dagen förut, och låg såsom wan-
ligt war i Modins kammare. Han wiste mig
då en gång ett skrifwit tal, som han hade hål-
lit, sade han, wid något tilfälle ibland sina
kamrater såsom Cadet. Jag igenomläste det,
och fant det wara mycket klent och enfaldigt
sammanskrifwit. Hwarföre jag återlämnade
det utan at säga mitt yttrande derom; ehuru
jag märkte på honom, at han wäntade något
beröm derföre; ty som jag ej kunde tala annat
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än jag tänkte, så war jag aldeles oskickelig at
smickra; men för at icke aldeles wara tyst, så
frågte jag om deras sammankomst, dess än-
damål och art med mera, och kom således ef-
terhand at tala om andra ämnen.
I mitt sälskap war Modin skäligen språk-

sam och munter; men när wi gingo upp till
Herrskapet at spisa, så war han mera tyst.
Comminister Häggström språkade då mästa-
dels med honom och gjorde gäck och narr af
honom, och på ett sätt, som efter mitt tycke
geck för långt; ty jag tyckte at han war ynke-
lig; och wiste sjelf af egen ärfarenhet huru
swårt det war, at wara blyg och blifwa på så-
dant sätt brydd och spegjord. När jag dagen
efter kom till Staden, så geck jag till Faster
Burgerus, sedan jag, som sagt är, hade warit
hos Rector Sædenius, Då talet föll på Modin,
jag mins ej af hwad anledning; Då Faster Bur-
gerus yttrade sig om honom och hans hittils
förda lefnad som följer. ”Han är hitsänd af
sina slägtingar i Stockholm, på det han må få
wara under sin Cousin Comminister Hägg-
ströms tilsyn; ty han war där mycket liderlig
och har förstört mycket af sitt arf ifrån den
lilla tiden han blef myndig; och hwad han ej
sjelf har förstört så, har han låtit narra utaf
sig i sin enfaldighet; ty han är mägta enfaldig
eller icke rätt slug, hwarföre han måtte sättas
under Förmyndare, på det han icke skulle in-
nan kort förstöra altsammans. Dock har han
ännu wist 30,000. daler till at lefwa på, hwar-
med han kan wara wäl bärgad för sin tid; Och
Comminister Häggström får årligen så och så
mycket, för det han har honom, hwarmed
han bör wara mycket wäl belåten; ty han är
dermed likaså mycket betjent, som Modin.
Och det är derföre så mycket mera illa gjort
at Häggström så groft och uppenbarligen gör
spe af honom; Ty om den andra är enfaldig;
så borde han deremot hafwa wett nog at låta
honom få wara i fred.” m:m:. Af Denna hans

lefwernes historia insåg jag då orsaken, så wäl
till hans klena tall som han wiste mig, som
ock till hwarjehanda annat, som tycktes wara
enfaldigt sagt eller gjort, hwilket alt jag hade
tilskrifwit hans blygsel. Det oroade mig ock
på hans wägnar, at han war sådan; hälst jag i
honom tycktes hafwa fått en kamrat med
hwilken jag kunde umgås såsom egal och med
munterhet och öppenhet.

Jag har nämnt, at jag roade mig ibland med
at fånga lakor med krokar. För samma orsak
skull geck jag den 20:de om morgonen at witja
mina krokar. Wanligen drog jag en helt liten
kälka med mig, på hwilken jag hade fastbun-
dit isbilen, skåflen och andra mina saker. När
jag hade hunnit ytterst i åkern; så blef altsam-
mans löst på min kälka; jag geck därföre at
binda det. Isbilens ägg hade jag wändt bakef-
ter. När jag åter hade alt sammans färdigt
skulle jag åter stiga fram för at fortsätta min
gång. Men då jag i mörkret skyndade mig; så
stötte jag med högra benet emot isbilen och
feck ett ansenligt sår på dess yttre sida. Det
war då ej annat för mig at göra, än at åter gå
hem igen. Jag wille icke at min mor skulle få
så hastigt se det, derföre smög jag mig i min
kammare; men som jag wid förbindningen
behöfde hjelp, så måtte jag bulta i wäggen för
at kalla in någon; Min moster, som då war
hemma, kom då genast in, och undrade hwar-
före jag så hastigt kom hem; men då hon feck
höra orsaken och se den myckna bloden; så
blef hon mycket förskräkt; men hjelpte mig
dock med förbindningen, hwarefter jag åter
genast geck bortt till mina krokar, utan at
hafwa någon olägenhet af mitt sår; men sedan
blef det sämre, dock icke så elakt, at jag icke
kunde gå och fara hwart jag wille. 
Nu hade jag loft at Predika Andra dag Jul,

om jag mins rätt för Komminister Nordlund;
ty jag wille åtminstone engång hjelpa hwar
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och en af Presterna; Magister Widgren och
Komminister Häggström hade jag förut pre-
dikat före. Jag hade således nu mitt qwarter
hos Komminister Nordlund. Sedan Predikan
war förbi och wi hade ätit middag, så kom Jo-
han Michaels son, en Bonde ifrån Obola By,
äfwen dit. Denne war en stor skräflare, och
wille synas wara mycket beläsen i Guds ord;
han kom då i friskt samtal med Komminister
Nordlund, och äfwen innan kort om min pre-
dikan, och det på min bekostnad. Jag mins
nu icke mer sjelfwa orden; men innehållet de-
raf war ungefär som följer: Nordlund gjorde
början och den andra hölt alt med i samma
wisa. ”Wåra ynglingar”, sade den förra, ”wilja
nu förtiden mäst skryta med sina predik-
ningar, det är blott egenkärleken som råder
hos dem; bara de kunna winna beröm det är
hela deras afsigt; derföre slösa lagomt med at
berömma hans predikan det är at göra dem
mera uppblåst och inbilsk; blått det låter för
den enfaldiga Allmogen, så tro de, at det är
alt wäl gjort.” m:m: Jag förstod mycket wäl,
at han med alt detta mente mig, och huru litet
ett sådant samtal behagade mig, det kan wäl
hwar och en föreställa sig. Med tålamod sökte
jag fördraga altsammans, och låddes ej höra
något af deras samtal; men när det blef för
tjokt och långwarigt, så måtta jag oförmärkt
gå i kammaren nästintil, som skulle wara min
kammare, och låta dem fortsätta sitt samtal
efter behag. Jag war häröfwer högst orolig; ty
mitt samwete wittnade med mig huru litet
jag blott för sådana afsikter skull hölt mina
predikningar. Jag nekar icke at jag war men-
niska, och at jag i någon mån war smickrad
af andras bifall och högaktning; ty ho är så
ren at han icke häruti har någon liten grad af
swaghet; Men at jag fikade efter lof och be-
röm med mina predikningar, eller i mitt sinne
yfdes öfwer mina utförs gåfwor, eller öfwer
mina predikningars förmenta wackra eller

mästerliga sammansättning, eller jag gladdes
öfwer det öfwerdrifna beröm och låford, som
jag ofta emot min wilja måste upbära, det war
aldeles falsk, och det lärer jag förut i denna
min lefwernes beskrifning flera gångor tyd-
ligt nog hafwa gifwit tilkänna, när jag har ytt-
rat mig, huru jag altid har sökt at dämpa min
oordenteliga egenkärlek, wid alla tilfällen när
jag öfwerhopades af öfwerflödigt beröm. Jag
wiste således med mig sjelf huru oskyldig jag
war, och at jag med mina predikningar altid
sökte hafwa de renaste och oskyldigaste af-
sikter, som woro: först at öfwa mig i Predi-
ko=stolen; sedan at hjelpa alla Presterna lika,
så at ingen af dem skulle hafwa at klaga; och
änteligen, at, om möijeligt wore, söka åstad-
komma någon upbyggelse, eller åtminstone
föreställa salighets läran i sin renhet och en-
fald, så godt jag kunde och förstod; hwilket
bör ju altid wara hwar och en Predikants för-
nämsta ögnamärke; och jag will tro, at en ef-
terwerld aldrig skall finna, at mina predik-
ningar, hwarken de första eller sista, äro up-
fylta med någon swassande wältalighet; eller
några märkbara spår, som med skäll skulle
ådagalägga at jag dermed har sökt egen ära.
Och jag bedyrar at jag ännu aldrig har stigit
ned af predikostolen fullkomligen nögd öf-
wer min predikan. Utan altid har jag funnit
något felaktigt derwid. Jag sökte således i min
enslighet fri luft för mitt oroliga hjerta, och
tänkte wid mig sjelf: lät dem dömma och för-
tala, Gud allena känner mitt hjerta och mitt
upsåt, hos honom will jag söka min tröst, han
dömmer mig wist efter mitt hjertas tankar.
Med tårar i ögonen suckade jag till Gud om
hans bistånd at rätt kunna inse mina swag-
heter och at altid förstå at mota min oorden-
teliga egenkärlek, såsom jag ofta förr har
gjort; och tänkte derwid: Om jag icke sjelf
har wishet och klokhet nog, at wara på min
wakt i detta fall; så ännu mindre kan hans för-
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tal och offänteliga Kritiker därtill något ut-
rätta. Om han har trott sig finna något sådant
hos mig, så hade det warit skickligare at under
fyra ögon tala med mig derom; ty at i andras
åhöro klandra mina predikningar och deras
afsikter det är ju, at med det samma förtaga
förtroendet till dem och deras lilla möijeliga
upbyggelse; ehuru han endast skulle willja
knäcka min egen=kärlek. Dessutom, tänkte
jag: skall man då förakta alt bifall och loford,
hwar blifwer då driffjädern till stora gerning-
ar och till at söka fullkomligheten? När jag
då sedan, wid tillfälle, träffade Magister Wid-
gren, till hwilken jag hade något förtroende;
så talte jag om för honom, så wäl detta Kom-
minister Nordlunds förhållande, som ock
hans yttrande öfwer min första predikan på
landet (Se pag: 80. denna Boken.) hwarpå han
swarte: ”Detta är Komminister Nordlund
likt, ty han har den barnsliga swagheten, at
wara jalou öfwer andras goda prediko gåf-
wor.” N:B: Man får härwid anmärka, at Kom-
minister Nordlund, ehuru han altid hade,
hälst när han wille beflita sig, ganska goda,
och tjernfulla predikningar, ändock han hade
det alra torraste uttal och utförs gåfwor, och
förmodeligen härledde sig härifrån hans för-
trytsamhet. 

Dagen efter företog jag tillika med min Far,
en resa till Hörnsjö by i Nordmalings Socken.
I Hössjö By körde wi in i en gård dels för at
hwila hästen, dels ock för at fråga wägen, Där
war då ingen annan hemma än barn och en
gosse omkring 16. a 17. år, honom frågade wi
om wägen, som swarade: at ”nog finna ni wä-
gen, han är intet willsam, ni kör wägen ända
fram bara.” m:m: likasom wi förut hade warit
likaså kunniga om wägen, som han. Änteli-
gen, igenom många frågor, feck wi weta, at wi
skulle köra ända fram uppföre berget och öf-
wer heden till dess wi kommo till en utföre

backe där heden slutades och där skulle wi
icke köra wägen ända fram; ty den löper till
Fäbodarne; utan taga den wägen som går
twärt åf till wänster. Således om wi icke så
noga hade frågat, så hade wi säkert kört wilse
den goda wägen rätt fram utföre= backen och
hade knapt kunnat observera den andra till
wänster hwarest war blott twå spår, mycket
mindre köra honom. Och föll jag i förundran
öfwer gossens otydliga sätt at beskrifwa wä-
gen, likasom hade han warit oss lika bekant
som honom. Men igenom fråga på fråga hant
wi änteligen utleta de nödiga kännemärken.
Wi kommo riktigt fram till min Syster, hwa-
rest wi drögde några dagar och hade nöjsamt
nog hos henne ehuru hon hade en mycket kall
kammare. Mitt bensår war ännu lika öppet
och smorde jag det qwäll och mårgon med ter-
pentin olja, som jag hade med mig för at hålla
det rent; Men sedermera war det någon, som
sade, at det icke war braf at smörja med den
oljan; ty den hindrade läkningen igenom sin
skarphet, utan borde den blott nyttjas när så-
ret är orent och uphöra dermed så snart det
åter wore rent, jag uphörde derföre genast der-
med, och innan kort war såret läkt. Dock ej
förr än efter en liten tid efter min hemkomst.
Den 30. reste wi dädan, min Far igenom

Hössjö by genwägen hem; men jag reste ner-
till Nordmalings Kyrka i de ärender som ne-
danföre skola nämnas. I Byn Hallen körde jag
in till middagen till Eric Erics son och Pehr
Erics son, som woro min Fasters i Sahluböhle
Swågrar, hwarest jag blef wäl undfägnad, och
syntes det, at de woro förmögna hus. Sedan
körde jag samma dag derifrån till Nordma-
lings Prestegård, hwarest jag förblef till Ny-
årsdagen.
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VI. Capitlet.
Innehåller Nyårs= och andra 
händelser. 
Efter slutad Gudstjenst och förrättad midags
måltid nyssnämde dag i Nordmaling, reste jag
genast till min Faster i Sahluböhle i Grund-
sunda Socken; dels för at hälsa på Henne, dels
ock för att få några respengar. Dagen efter
fölgde jag Farbror och Faster tillGrundsunda
Kyrka; ty det war en Söndag, då wi åto middag
hos KyrkoHerden därstädes Herr Magister
Harlin, och blef där något bekant med hans
barns Informator, som Hette Jonas Dynesius.
Wi åkte sedan åter hem igen samma dag. Far-
bror Anders Erics son war nu så klen i sina
ögon at han war nära helt blind; men Faster
mådde helt wäl; Jag blef af dem mycket wäl
emottagen och gästade där några dagar. Emot
den tiden jag wille resa åter hemåt, så talte
jag om mitt hufwud ärende, som war at få
låna litet pengar, till respengar på min före-
stående långa Åbo resa, hwilket bejakades,
ehuru ej genast; dock feck jag ej straxt pengar;
utan jag skulle få taga 200. D: K:m:t hos Råd-
man Eric Forsell i Ume, hwarest Farbror hade
pengar innestående på sina wahror. Och när
jag reste så feck jag till skänks litet pengar och
dessutom af Faster, som gubben icke wiste
utaf 1. R:D:

När jag på återresan, kom till Lögde by och
Körde in på ett ställe för at hwila min häst, så
träffade jag där KyrkoHerden Lindahls Ad-
junct. Herr Olof Renhorn, i hwars sällskap
jag då begaf mig, eftersom han också skulle
resa hem, dock skulle han först till en sjuk i
byn, för at skrifta honom; när jag det hörde,
så war jag mycket mån om, at få följa med,
för at se tillgången af en sådan ämbets för-
rättning; hälst jag sjelf en gång tänkte blifwa
Prest, då det är godt at hafwa sedt sådant,

tänkte jag. Ty ett skriftermål för en sjuk hade
jag aldrig haft tilfälle at bewista, sedan min
bror låg på sotesängen; Jag wiste wäll således
något så när förut huru därmed tilgeck; men
jag tänkte: det är ändock bättre at hafwa en
eller annan gång warit med ty altid kan man
lära någon ting eller någon omständighet,
som bör i akttagas. En sådan begäran kunde
han icke wägra; ty fölgde jag med ehuru det
war något afsides och mörkt.

Wid detta tillfälle fant jag at Herr Renhorn
war skäligen flitig med bränwins glaset; ty
han söp så wäl i bondgården där jag först träf-
fade honom, som ock hos den sjuka; och när
wi kommo tilbaka på första stället; så skulle
det åter wara en sup, och altid skulle jag hwar
gång supa med, fast jag ej wille, dock nödga-
des jag smaka det. Under hemresan, så körde
han ock in på Olofsfors järnbruk, hwarest
han också söp; och därtill med måltids supen
när han kom hem. Ett så tätt supande tyckte
jag war altför mycket ehuru jag ej ännu kände,
at han hade begär derföre; och tänkte wid
mig sjelf: Skulle jag följa honom ofta, så torde
jag ock lätteligen blifwa upöfd, derföre bör
jag noga taga mig till wara; ty låddes jag mera
supa än jag wärkeligen söp. Äfwen ledes för-
märkte jag at Renhorn och älsta Demoiselle
Lindahl. woro goda wänner; ty Det wankades
merendels någon kyss när hon kom i hans
kammare, som ej war så sällan. Den yngre De-
moisellen war ock fullwäxt, hos hwilken en
Gymnasist, som då råkade wara där, tyktes
wilja inställa sig, och undrade jag mycket på,
huru han wågade wara så tilltagsen; ty intet
hade jag haft mod dertill så hastigt; Hon tyk-
tes dock icke wara misnögd dermed. Den
yngsta Demoisellen war ännu liten och tyktes
wara Pappas gullöga, Den älsta blef innan
kort gift med Renhorn; och om de andra twå
får jag tilfälle framdeles at tala mera.
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Herr Renhorn war nu blefwen Skolemästare
i Luleå, dit han skulle flytta till nästa Maj. Det
war derföre mitt hufwud ärende hit, at hos
Herr KyrkoHerden Lindahl anhålla om hans
kallelse, till Prest för at blifwa hans Adjunct;
ty om jag hade fått en sådan kallelse; så hade
jag wist gärna antagit den och låtit Åbo resan
fara. Jag androg derföre nu mitt ärende så godt
jag kunde och feck till swar: At han först wille
höra mina Embetts gåfwor i Predikostolen;
förr än han kunde yttra sig öfwer den frågan.
Det blef då beslutit, at jag skulle komma igen
och predika därstädes en gång, hwartill Lång-
fredagen utwaldes. Gubben geck så i sin kam-
mare och straxt derefter kom han igen med
några concepter i hand, och sade at jag skulle
få låna dem och wälja deraf hwilketdera jag
wille följa. Som jag fant at detta war en ren
wälmening af gubben, så tog jag dem höfligt
emot; men tänkte ingen ting mindre, än
nyttja dem; icke derföre at jag föraktade dem
eller tiltrodde mig kunna sammanskrifwa nå-
got bättre; Utan jag tänkte: Om du anser mig
wara för klen, at sjelf sammanskrifwa en pre-
dikan; så skall du dock få höra, at jag tiltror
mig dock kunna göra det; hon må föröfrigit
blifwa hurudan hon kan, och fastän sämre än
dina concepter; så will jag ändock wälja ett
egit ämne och sjelf skrifwa deröfwer; Ty den
Ambition har jag, at jag ej will hwarken kallas,
eller wara en Postileryttare.

Jag reste då derifrån den 8. och wid afskeds
tagandet, så Gaf herr Renhorn mig Flafv: Jo-
sephi Judiska historia på Swenska 1:sta och
2:dra Delen,14 hwaröfwer jag war mera nögd
och glad än öfwer de mig lånta concepterna,
hwilka jag ansåg såsom bewis på, at gubben
hölt mig för at wara nog klen; som något för-
tröt mig.

För at något skona min egen häst, så tog jag

häst på Gästgifware gården, och tänkte låta
min häst löpa lös efter; men när jag började
köra så wände min lilla bruna häst tillbaka
och wille till KyrkoHerdens stall, hwarföre
jag måste binda honom fast bak i släden. Jag
hade fått på gästgifware gården en stor hwit
häst, och gästgifwaren warnade mig flera
gångor för honom, at jag icke måtte låta ho-
nom få skena, Det jag lofte wakta mig före;
Jag körde ock derföre warsamt i början och
hästen war wist icke yster; ja han tålte till och
med en och annan pisk släng, så at jag började
tro at gästgifwaren endast för den orsaken
hade gett denna warningen, på det at jag ej
måtte köra alt för fort, jag åkte ändock ej
hårdt utan jämnt; men när jag kom i en liten
utföre backe, som hwarken war stor eller
brant; men något litet ojämn och knygsig, där
lät jag ock hästen smålunka; men när släden
började slamra i ojämnheterna; så blef hästen
af skramlet rädd och började häftigt skena,
när jag det minst wäntade. Lycka war at grim-
skaftet bak i släden geck strax åf, så at min
häst blef lös. Och som wägen nederst i backen
war krokig, så stjälpte där släden och jag flög
långt i snödrifwan. Lyckligt wis war snön
mycken, så at jag ej det minsta blef skadad.
Jag hant knapt stiga opp förr än min häst kom
efter och gjorde min åf, at wilja stjäla sig förbi
oss; men till all lycka så feck skjutskarlen fast
honom straxt. Mina saker lågo strödda på wä-
gen det ena här och det andra där, hwilket alt
skjutskarlen lofte taga opp och bära; men jag
lade kudden på min häst och satte mig derpå
och red så fort jag hant efter. Jag war i mycken
farhåga om släden, som jag wäntade skulle
wara aldeles sönderslagen, om ej förr så sä-
kert, då han skulle utföre en stor stup och far-
lig backe, som jag wiste ej war alt för långt
derifrån. Min fruktan war så mycket större,
som släden war lånt och jag wiste, at mig ålåge
at betala den, hwartill jag hade mycket litet
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pengar. I detta bekymret red jag så fort jag
hant efter och ju närmare det led emot den
stora backen desto säkrare förmodade jag den
skedda skadan; Men när jag hade ridit en god
half fjerndels wäg, så feck jag, till min glädje,
se at hästen stod på wägen några steg ifrån
den farliga backen; jag saktade då min ridt,
på det jag icke ånyo måtte skrämma den an-
dra hästen. När jag hant fram, så såg jag till
min stora förundran, icke allenast at släden
war aldeles oskadd, ehuru han hade warit
stjelpt hela wägen; utan ock hästen så bunden
tilfälligt wis, och på ett så oförmodat sätt, at
han ej kunde röra sig åf stället hwarken fram
eller tillbaka ej heller på sidan, och på ett sätt
at ingen menniska hade kommit ihog at til-
ställa något sådant. Ty när hästen hade sagtat
sig och den ena fimmelstån: låg honom bak
på hasarna, såwida släden låg omkullstjelpt,
så hade han af den orsaken stigit några steg
tillbakass, hwarigenom baker ändan af släd
medarne hade fastnat i den höga snö=plog
karmen på den ena sidan om wägen, och som
han då fortfarit at rygga tilbaka; så fastnade
främre delen af släden i plog karmen på andra
sidan om wägen, hwarigenom fimmelstäng-
erna lågo korswis omkring bakbenen på häs-
ten så at han ej kunde röra sig af stället, och
släden war således nästan twärt öfwer wägen
omkulstjelpt och wäl fästad. Jag tykte mig
härutinnan röija ett spår af Guds besynner-
liga försyn och skickelse, som på ett så besyn-
nerligit sätt hade friat mig ifrån den hotade
skadan; ja äfwen däruti röjde den sig, at detta
skedde tätt intil den fruktade stora backen;
så at jag ej annat kunde än wara glad och tacka
Gud i mitt sinne. Anse icke detta för löjligt
min läsare; ty hwarföre skulle wi icke ärkänna
och inse Guds försyn och dolda styrelse äf-
wen i de ringa och obetydliga händelser; ja
jag wågar säga, at han i sådant fall är så mycket
mera wördnads= och aktnings wärd, och bör

således wist icke undfalla wår upmärksam-
het; utan mycket mera upwäcka wår tack-
samhet och öfwertyga oss, at wi i all fara äro
under Guds mägtiga hand och nådefulla
wård; Och jag får ock framdeles tilfälle at be-
wisa samma sats; Ty föga har någon sådan
widrig händelse wederfarit mig, hwari jag
icke tillika på ett eller annat sätt har rögdt
Guds wårdande hand och nådefulla beskydd.
Sedan jag då warsamt hade stält alt till rät-

ta, med den sedan ankomna skjutskarlens til-
hjelp; så körde jag lykligt fram till Ängessjö
gästgifware gård; ty blott jag war warsam i
backar så feck jag annars köra nästan som jag
wille; Och hant samma dag till Hörne Bruk;
Hwarest jag förblef öfwer Söndagen, Månda-
gen eller den 10. reste jag till Sörmjöle, och
dagen derpå hem igen. Men utan at hafwa
fått något swar i mitt hufwud ärende angå-
ende den sökta vocation hos KyrkoHerden
Lindahl.

Dagen efter feck jag ett bref, som lydde ord
ifrån ord som följer:

”Min Herre.
I djupaste ödmjukhet understå sig under-

skrefne at med några ord upwakta min Herre,
i förhoppning at det gunstigt uttydes. Wi
hafwa nämligen så blifwit intagne af min
Herres wackra predikningar, at wi ej nog kun-
na uttrycka wår tacksamhet för alt det goda
Guds ord wi af Hans Mun fått höra. Alla in-
stämma med oss, at Min Herre blifwit utrus-
tadt med wackra gåfwor för Predikstolen och
wi önske hjerteligen at Gud wille gifwa god
framgång, så äro wi försäkrade, at Han kom-
mer at göra stor upbyggelse i Guds försam-
ling. Haf imedlertid ödmjuk tacksägelse för
hwad wi redan fått höra, wi skola det förwara
i ett godt hjerta, som aldrig återwända at öf-
wer Min Herre önska Guds wälsignelse.
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Widare tillägges nu intet mera än at wi jämte
anönskan af godt slut på gamla och lycka till
ett godt nytt år, lefwer med oföränderlig
wördnad

Min Herres 
ödmjukaste tjenarinnor 
Maria och Helena Lars dotter 
på Backen.
Ume den 27. Decemb: 1784.”

Dessa woro Lappflickor, om hwilka jag tilför-
ene har talat. (Se pag: 291. 1:sta Bok:) som
sjelfwa buro fram brefwet, och sökte at här-
medelst ställa sig in hos mig och winna min
wänskap. Som jag wiste at de i sin enfaldighet
mente härmed upriktigt och at det war blott
en wänskapsfull wälwilja hos dem, som hade
förmått dem at låta skrifwa åt sig ett sådant
bref; så undrade jag ej på dem och wille icke
heller låta dem förstå, at jag war misnögd där-
med; ty det hade warit at aldeles förtaga dem
deras förnöijande känsla, at hafwa gjort wäl
och wist mig all aktning och tillgifwenhet.
Men på skrifwaren undrade jag mera, som
hade kunnat skrifwa ett så påtageligt och
groft smicker, hälst brefwet röjde en man
som icke war någon bönås i sina Concepter.
Jag stälde mig derföre, som hade jag warit
ganska nögd med brefwet och frågte dem
hwem som hade skrifwit det åt dem. De wille
icke i början säga det; men efter någon trägen
begäran ärkände de at Herr Komminister
Nordlund hade skrifwit det, hwilken jag ock
allaredan i förwäg mistänkte i anledning af
stilen. Detta förtröt mig mycket, helst jag
kände hans tänkesätt i den wägen (Se pag: 111.
denna Bok:) och tykte mig kunna inse at han
med flit hade skrifwit så för at få ärfara om
jag war egenkär nog, för at uptaga sådant
smicker såsom kontant mynt. Men hwad wil-
le jag göra deråt; jag måste gömma min lilla

harm innom mitt bröst och låta saken pas-
sera, utan at låta märka mig på ett eller annat
sätt det aldra minsta hwilket jag ansåg wara
det aldra klokaste.

Till dagen efter war jag buden på bröllop till
nästa grangård. Thomas Matts son skulle gifta
sin äldsta dotter Barbru med en ung man ifrån
Hörne By wid namn Erik Nils son, för hwilka
jag hade lyst första gången till äktenskap näst-
ledne Andra dag Jul. Jag anmärker detta för
at åter ådagalägga Guds besynnerliga skic-
kelse; Ty man måste weta, at Thomas Matts
son, som altid, ehuru litet slägt, hade hyst nå-
gon afwoghet och owilja emot mina Föräldrar
och wårt Hus, Hade par år förut yttrat sig, när
samtalet hade en gång wid något tillfälle, wa-
rit om mig och mina Studier, och sagt: ”Jo då
du såg honom någonsin komma på Predik -
stolen!” Detta blef sedan för mig berättadt; ty
ännu wiste jag det icke; Då jag sjelf häröfwer
föll i någon förundran, at det så skulle passa
sig, at jag just skulle lysa för hans dotter till
äktenskap, på det, at han så mycket säkrare
skulle blifwa öfwertygat om, at jag såsom
Prest hade warit på Predikostolen; twert emot
hans spefulla spådom. Så dömer menniskan
ofta i sin förmätenhet; men Gud dömer helt
annorlunda. Men nu åter till Bröloppet.
Där war jag en glad gäst, och helt munter

och dansade mycket; Ty som jag hade till fö-
resatts at dansa med alla, af orsak, at jag fruk-
tade det någon torde förtryta om hon blefwe
glömd eller förbigången, och kunde tro at jag
föraktade dem eller af högfärd eller storhet,
såge dem öfwer axeln. Jag hade ock skrifwit
i min Syster Margaretas namn ett bröllopps
Kryck Rim, såsom bruket war den tiden, och
som war gifwit bruden, och efter wanlighe-
ten upspikat ofwanföre skänken; och som är
N:o 26. i mina Poëtiska arbeten. Ibland andra
lustbarheter, därstädes wille jag lära gossarna
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at dansa skole dansen, som brukas i Åbo=
skola; och i stället för tunneband så nyttjade
wi näsdukar; men det wille intet lyckas. För -
öfrigt har jag ej härom något wida at an-
märka, än at jag war altid fri för bröllops gåf-
wor, så ofta jag till något bröllop war buden,
som ej hände så sällan; ty på många ställen
hade jag slägtingar, och som jag ej sökte at i
någor måtto höija mig öfwer dem, utan stälte
mig skäligen egal, så wille de nog gärna hafwa
mig med, och jag fant, at jag merendels war
af alla wäl ansedd och älskadd.
För at icke förbigå någon, så reste jag den

16. till Ström at hälsa på min Faster och låg
där öfwer natten och for sedan hem igen. Då
jag således hade hälsat på alla mina närmaste
slägtingar.

Min Kusin Erik Matts son i Stöcke, hade, om,
jag rätt mins, på nyss omtalte bröllop sagt eller
gjort något, som jag tykte ej war så rätt, hwar-
före jag gjorde derwid min anmärkning, och
då han det feck höra, så hade han förtrutit det
och yttrat sig: At det icke eller passade för mig
at gå med krås och manskjetter; ”ty det röijer
högfärd.” Ehuru detta gjorde mig något för-
trytsam; så ursäktade jag hans omdöme såsom
den som ej förstod, hwad som borde wara eller
icke; ty mitt samwete sade mig at det wist icke
war högfärd, som kom mig at bruka dem, utan
det allmänna bruket; ty såsom Student så
måste jag nyttja dem; ty jag kunde icke härut -
innan wara alla andra så påtageligen olik, det
hörde således på sätt och wis till mitt stånd;
men föröfrigit om jag hade dem eller icke, så
qwittade det mig just lika mycket, och sådan
war ock mitt swar och min ursäkt härom.

Ibland mina tidsfördrif denna tiden, så gjorde
jag en docka af träd åt min yngsta Syster Ma-
ria Christina; ty hon hade bedt mig derom.
min afsigt war at göra en Herre och en dam,

som skulle dansa i fönstret på samma sätt jag
hade sedt i tafle i mina barna år (Se pag: 65.
Första Bok:) Jag gjorde fruentimret först, och
med penknifwen, sökte at skära till henne på
bildt huggare wis, med öron, näsa, ögon, hän-
der, fingrar och knokar m:m: och derföre drog
det nog länge ut innan hon blef färdig. Hon
blef föröfrigit annars skäligen proportioner-
lig, men upsyn, eller utseendet i ansiktet blef
mycket käring likt; det jag ej kunde förbättra.
Hon hölt den wänstra armen i sidan och
sträkte ut den högra för at taga sin dans ka-
waljer i hand. När hon blef färdig så blef det
ej mer gjort deråt dels af ledsnad, dels ock
derföre at jag tykte at jag dermed sänkade
bort så mycken tid; och endast i dagsljuset
kunde jag arbeta derpå om det skulle blifwa
någorlunda wackert; men dagarna woro ännu
så mörka och korta. När min Syster feck sin
docka så blef hon ganska glad; men min afsigt
om dans paret hade jag ej talt om för henne;
ty då hade jag ej fått någon fred förr än alt
hade blifwit färdigt. En liten tid derefter war
en målare hos Thomas Matts son, som skulle
måla där; när min Syster det hörde, så sprang
hon genast dit med sin docka och feck henne
målad, hwaröfwer hon ej war litet glad. Hon
såg ock sedan mycket bättre ut.

Om qwällarna sedan wi hade ätit och woro
färdiga at gå i säng, så samlades mina Syskon
ibland i min kammare, då jag roade dem med
upläsandet af mina bref, helst dem ifrån 
Eeken, som woro upfylta med hwarjehanda
kortwilligheter,15 hwaråt wi skrattade rätt
hjerteligen, och kunde sitta par timmar där-
med, så at föräldrarna måste ropa åt oss ifrån
stugan at wi skulle gå i säng; och undrade de
mycket hwad som så hjerteligt roade oss, och
då wi sade at jag läste mina gamla bref; så
mente de, at det ej skulle kunna wara så myck -
et roligt.
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Ibland war jag med som arbets karl wid det
man drog winter noten på isen, hälst när jag
hade något lätt arbete, såsom at skjuta stång-
en. En dag war jag med såsom wackare16 och
hade ej widare at göra än at ösa up snö utur
hålen; ty som det war blidt; så hade de ej frusit
igen sedan förra gången; utan woro igenblåsta
med lös snö. Som hålen ej derföre så wäl syn-
tes så kände jag efter med skåfweln där jag
trodde hålet war, men på ett ställe, när jag
kände efter, och skåfweln tog helt stadigt
emot isen, så trodde jag at det war längre bort
och steg derföre ett steg till fram och steg bus
midt i hålet med ena benet ända opp till
middjan; Men till lycka förblef det andra be-
net på isen; ty i annat fall hade jag lätt, utaf
farten, kunnat fara under isen och då hade
det warit omöijeligt at frälsas; men nu kunde
jag genast hjelpa mig sjelf opp och lycka war
äfwen den, at det war aldeles icke kalt den da-
gen, så at jag medelst arbete kunde hålla mig
warm, så at jag icke frös. Orsaken hwarföre
jag icke med skåflen kände hålet war den, at
yttersta kanten at skåflen tog ytterst på
isbrädden; så at jag deraf blef bedragen. Så-
ledes finner jag äfwen häruti en ny anledning,
at prisa Gud för hans beskyddande hand.

Till Glasbruket Strömbäck reste jag ock
några gånger; en gång för at höra den namn-
kunniga Wigner Predika, hwilket han jorde
wärkeligen oklanderligt, (Om honom: Se pag:
40. och 53. Denna Bok:) Men ibland reste jag
dit för at någon gång söka något sällskap eller
också i något wärkligt ärende. Jag körde då
merendels in till Inspectorn Hallenius, som
också ägde en liten del i Bruket; och gästade
ofta hos honom. Ibland flera barn, war hans
älsta dotter, hwad man kallar halfwuxen, eller
i så kallade slyngel åren. Hon war för ung at
jag skulle tänka på henne; men så torde jag
ändock någon gång hafwa sedt på henne med

någon upmärksamhet, hwarmed jag wist icke
hade någon afsikt, hwilket säkert hennes för-
äldrar lärer hafwa märkt; ty jag fant at de
woro rädda om henne för mig, hwilket jag slöt
deraf, at hon till slut sällan eller aldrig feck
wara inne såsom förr när jag war där. Häråt
kunde jag ej annat än le för mig sjelf, och
tänkte: Det är då wäl aldeles onödigt, at göm-
ma henne för mig; ty ett barn kan jag ju intet
sköta om; och at på något sätt förleda Henne
war wida skildt ifrån mina tankar. Dock und-
rade jag icke derpå, såwida de ej kände mina
tänkesätt i den wägen. De lära wäl tro, tänkte
jag, att jag är en wanlig snapphane och pick-
el=häringe. Dock lät jag ej det minsta mär-
ka, at jag förstod deras afsikt.

En annan gång wille jag också resa dit och lä-
rer förmodeligen haft något angeläget ären-
de, det jag nu mera icke mins, eftersom jag
måste läija häst af en främmande. Det föll mig
den gången in at köra iswägen, ty jag trodde
det wara bättre före där. Det geck ock braf ett
godt stycke; Men när jag kom nära den så kal-
lade gröthällan, så war jag rädd at isen skulle
wara swag där utpå; ty körde jag till landet;
men där war flödwatten, hwarpå war en swag
isskorpa, som ej bar hästen; jag wille köra der -
öfwer men; hästen föll omkull i wattnet, dels
deraf at han war slöskodd, dels för det han war
klen och mycket dålig. Där war wäll ingen
fara; tywattnet war ej öfwer ett qwarter djupt;
men icke destomindre feck jag icke upp häs-
ten, som låg och wältrade sig i wattnet på öm -
se sidor, så at han blef helt wåt. Där stod jag
helt bekymrad; och måste stå i watnet och
draga och slita, och när jag feck honom till
hälften opp, så föll han åter omkull; jag arbe-
tade länge, så at jag blef både wåt och swettig
och började frukta at han ej skulle kunna fås
opp; och det såg jag at om det warade länge så
skulle hästen frysa ihjäl; ty det war braf kalt
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och mycket harmeligt tyckte jag det war at så
mista hästen, så till sägandes, på torra landet;
utom answaret och skyldigheten at betala
hästen. Änteligen efter mycket arbete feck
jag, opp honom och öfwer flödwattnet till
lands; hwarefter jag körde så fort jag kunde
för at hålla wärman i honom; På Glasbruket
war jag mycket bekant med en Glasblåsare
wid namn Mathias Faller och hans hustru, hos
dem körde jag in; och till lycka hade de ett litet
warmt fähus där jag feck ställa min häst at
wärmas och torkas; och ganska glad war jag at
jag kom utur detta bryderi. Således hade en
öfwerflödig och nästan onödig försiktighet
denna gången fört mig uti olyckan; ty isen war
den tiden wist icke swag utpå, ehuru stället ej
altid war så wäl till at tro; Och sannades ord-
språket: Man kommer ur askan i elden.

Med flit drögde jag där länge den gången på
det hästen skulle så mycket bättre hinna tor-
kas; Jag hade således god tid at språka med
wärdsfolket. De woro ännu barnlösa, och som
jag tyktes wara wäl bekant med dem; så
brydde jag dem derföre, hälst hwilken som
kunde wara orsaken dertill. Häraf föll talet
på giftermål och Fästmö för min räkning. Jag
swarte då, med någon bekymrad ton: ”Det lä-
rer wist icke wara många beskedliga flickor,
som fråga efter eller wilja bry sig om en så
fattig och ringa yngling, som jag är.” Madame
Faller swarte derpå genast helt gladt och mun-
tert: ”Åh hå Herr Stenberg frukta intet för
det; Gud har mycket godt ogifwit ännu.” Detta
oförwäntade swaret, så muntert uttalat, gjor-
de ett starkt intryck på mig, som ganska myc-
ket hugnade och upmuntrade mig, icke alle-
nast denna gången; utan ock i hella min lifs-
tid sedan, så ofta jag har warit i någon sorgelig
och brydsam belägenhet; då ihugkomsten af
detta swar altid har ganska mycket tröstat
mig; och jag har också sjelf fått ärfara san-

ningen deraf i många fall, äfwen i det afseen-
det, som det då sades, såsom man framdeles
lärer få höra, om Gud will, och jag hinner
fortsätta detta arbetet så långt. 

En dag, som war den 26. i denna månad, hade
jag warit ute, och när jag kom hem, så hälsade
min Mor och Moster mig ifrån de förut om-
talte Lappflickorna. (Se pag: 126. Denna Bok:
och följande.) De hade nu budit mig till sig
på Caffe. Jag wille i början icke tro det; men
då de det försäkrade, och talt om, huru de ej
hade wågat at sjelfwe bedja mig at komma
till dem; utan anmodade min Mor och Mos-
ter, at framföra deras ödmjuka anhållan; så
kunde jag ej annat än sätta tro till hwad som
sades. Jag blef då något mislynt öfwer denna
bjudningen och beslöt at icke gå dit och trod-
de mig dermed blifwa dem qwitt. Men så
snart jag hade ätit middag så kommo de till
mig och förnyade sin begäran och det ganska
enträgit, ehuru jag nekade. För at gå en me-
delwäg, och dermedelst öfwertyga dem at jag
icke nekade derföre at jag föraktade dem eller
försmådde deras wälmenta gåfwor; så swarte
jag, at om de wille bära det till mig och koka
kaffe hos oss, så skulle jag dricka det på min
kammare, för at göra dem till wiljes. De för-
sökte wäl ändock, at öfwertala mig at komma
till dem; men när de hörde, at det war aldeles
omöijeligt, så fant de sig deruti, och gingo ge-
nast hem efter sina trakamenter; Då min
moster redde till altsammans. I medlertid ha-
de jag beslutit, at göra dem ifrån näsan på
mig, innan wi skulle skilljas. Jag drack då kaf-
fe, söp en sup och åt några wåfflor, eller hwad
annat, som de kunde hafwa tilredt; och språ-
kade med dem under hela kalaset; så muntert
och gladt som det war mig möijligt; Min Mor
war också inne med dem, och min Moster
geck ut och in för at bestyra om altsammans,
hwilka sedan sade, at de ej woro litet glada
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och nögda, då de sågo mig wara så munter och
glad, hwilket de icke wäntade, eftersom de
wiste, at jag war misnögd med hela kalaset.
Sedan jag då först hade druckit och trakterat
mig som sagt och alla de andra äfwen hade
fått sin tilbörliga del; så bad jag min Mor wara
god och lämna oss allena; då jag hölt till dem
följande föreställning. 

”För Edert öfwerflödiga traktamente tackar
jag Eder rätt mycket, såsom ock för Eder wäl-
mening; Men Ni ursäktar mig om jag tillika
får säga; at först och främst är det aldeles onö-
digt, at göre Eder en sådan kostnad för min
skull, och för det andra så will jag icke at I
skolen härefter tilställa något sådant kalas för
min räkning; ty det passar icke, för allahanda
folkprat skull.” De swarte: at de ej hade ment
ondt dermed. &c: ”Ja”, sade jag, ”det wet jag
och är derom fullkomligen öfwertygat; och
derföre ärkänner jag ock Eder wälmening och
tackar derföre; men icke destomindre är det
ändock icke passande, at Ni gör kalas åt mig
eller skrifwer till mig bref såsom sist; ty om
sådant blir kunnigt ibland allmenheten; så li-
der jag till min heder; och det förstår intet
Ni.” ”Wår afsikt har wist icke warit sådan”,
sade de, ”ej heller hafwa wi ment annat än
wäl.” ”Ja”, swarte jag, ”det tror jag wist, men
likafult kan jag få lida mycket igenom sqwal-
ler och förtal; och man bör icke gifwa lasta-
renom rum, när man kan undwika det.” m:m:
De tykte wäl icke så mycket om denna på-
minnelsen, och öfwergången ifrån mitt förra
muntra lynne till detta alfwarsamma lärer
wisserligen förefallit dem mycket owäntadt;
hälst nu när de hade gifwit mig så mycken
wälfägnad; men det fick intet hjelpa, och jag
kunde icke heller låta dem fortfara i deras på-
begynta uptåger, och utsätta mig för allmän-
hetens åtlöije och kanske gemena förtal,
hwilket jag fant nödwändigheten af at befria

mig ifrån, ehuru jag ej ännu kände historierna
om Magister Widgren, hwarom framdeles.

I denna månad kom också en annan flicka i
byn till mig, som hette Brita Stina, Pehr Zach-
rissons Syster i byn: Hon klagade sig för sin-
nes oro och sökte tröst hos mig; jag sökte då
trösta henne så godt jag kunde; men fant huru
owant sådant war för mig; ty jag ägde ännu
alsingen ärfarenhet, utom det at mig äfwen
feltes mod till at tala; ty jag war blyg; dock lä-
rer hon haft förtroende för mig; emedan hon
war till mig 2. a 3. gånger. Mitt tal lärer dock
icke warit aldeles utan wärkan; emedan hon
sade när jag flera år derefter såsom Prest be-
sökte henne på hennes sotesäng. at hon hade
funnit mycken tröst af mitt tal, och at om
hon ej hade fått tala med mig; så torde hon
aldeles hafwa falit i förtwiflan.

Som jag nu en längre tid hade warit hemma,
och i mitt fars hus, såsom i en annan wanlig
bondgård, ej fans så många ombyten i mat=
anrättningarna; och färskfisk nu en tid ej hel-
ler hade warit till fångs, så började jag blifwa
ledsen med det myckna det samma och det
samma, såsom mjölk wälling och gröt, ehuru
jag altid war nögd med hwad som kunde wan-
kas, och jag började mycket längta efter färsk
fisk, hwarföre jag wille hafwa ut min far med
mig at wittja laka ryssiorna; men han wille
icke emedan han mente at där ej skulle wara
några lakor. Jag beslöt derföre, at gå dit en-
sam, och arbetade så fort jag hant, och feck
wäl intet mycket; men dock någon här och
någon där, Min Morbror Matts Erics son war
ock där, och när han hade wittjatt sina, så
kom han och hjelpte mig, så at jag hade öfwer
pundet med mig hem, hwaröfwer jag, såsom
ett annat barn, ej war litet häf, när jag kom
hem och åt med mycken smak mitt lystmäte. 
Wid ett annat tilfälle, när min moster
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Cathrina war hos oss och wi åto lakor, så på-
fant Hon, at man borde, som fordom, göra
lake=rimm. Af denna anledning skref jag
wersen under N:o 15. i mina poëtiska arbeten.
Och wi hade derunder mycket nöjsamt. 
Nu hade jag åtagit mig, at predika i Staden

Fastelags Söndagen, då jag reste dit om Lör-
dagen och låg, som wanligt war hos Burgerus.
Om Söndags middagen efter måltiden, kom
ett barn till mig, med följande billjet ifrån sin
Mor: 

”Min Söta Bror Stenberg, wisa den kärlek mot
mig i dag nu och län mig, till nästa helg 6. da-
ler och 24. öre; jag är skyldig en piga i Röbäck
för litet lin; och nu skall hon i afton fara till
Wasa och nu är hon hos mig; och jag har ej en
sådan Man, som will hjelpa mig i något så-
dant. Ack min hjertans Bror, hjelp mig jag
skall riktigt betala Bror. Lät ej Syster Burgeria
förstå om något detta. Jag tackar äfwen min
Bror för goda lärdomar, Gud wälsigna Bror;
jag är din wän. 
Margareta Norberg.”

Detta brefwet war mig wist icke behagligit;
Ty pengar hade jag så litet at gifwa bort; ty
jag wiste wäl at det ej annars skulle blifwa,
och jag behöfde dem så ganska wäl till min
förestående resa. Men jag fant ock huru wäl
hon hade afpassat tilfället; Ty eftersom jag
nyss hade predikat, så skulle jag ju straxt haf -
wa handlat emot mina egna nyss förkunnade
lärdomar, och skulle synas hård och obarm-
hertig, om jag icke skulle gifwa henne det be-
gärta. Jag måste derföre lämna henne 18. sk:
och trodde wäl at jag någon gång skulle återfå
dem; men ännu har jag ej sedt någon återbe-
talning. Hwarföre hon ej wille, at Hennes sys-
ter Faster Burgerus skulle få weta det, insåg
jag nog; ty hon fruktade, at hon skulle afböija
det; emedan hon kanske bättre wiste än jag,

at Kaffe war det lin, till hwilket penningarna
skulle anwändas.

Som jag ännu tänkte dröja något litet i Sta-
den, så låg jag, efter wanligheten hos Burge-
rus. När jag om qwällen geck till sängs, skic-
kade jag pigan in och begärde få låna Konung
Carl den XII. Historia af Norberg, eftersom
jag wiste at de hade Henne; ty jag wille ligga
och läsa någon stund. Efter någon stund kom
pigan igen och bar icke Konung Carl XII. His-
toria, utan Bibeln. Jag blef då något flat; först
öfwer det at min wäntan slog felt; ty som jag
aldrig hade läst denna så mycket omtalta His-
torien, så gladdes jag nu i mitt sinne, at en
gång få läsa något deraf; och sedan förstod jag
mycket wäl piken som låg deruti; nämligen
at det war angelägnare och mera passande för
mig at läsa i Bibeln än at läsa en sådan Histo-
ria. Dock ursäktade jag dem; ty jag tänkte: de
förstå intet at det för en Studerande och Prest
äfwen är nästan lika nödigt at känna den
werldsliga historien hälst Fädernes Landets.
Och som jag wiste at det hade warit förgafwes
at skicka och begära en gång till; ty låg jag och
läste en stund i Bibeln tildes jag blef sömnig.

Dagen efter på föremiddagen roade jag mig
med at taga sönder ett dubbelt wäggur, som
Burgerus hade i hwardags rummet, och som
hade stannat; jag smorde henne, och samman-
satte henne åter, hwarföre jag höltpå nog
länge. När jag tilböd min lilla tjenst i detta fal-
let; så tyktes de ej hafwa förtroende till mig;
men lät mig ändock försöka det; jag wille gå
med klåckan i min kammare för at där i frihet
få laga om henne; men det feck jag icke. Och
som jag wid sammansättningen mycket be-
höfde låta henne slå, och det då af twänne
klåckor war mycket ljud; så blef Faster snart
nog ledsen at höra derpå, så at hon: sade till
slut: ”Man kan just blifwa örlös af det myckna
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klanget här.” Jag måtte derföre skynda med
henne, och ångrade at jag hade begärt detta
göromålet, då jag märkte at de woro så myck-
et misnögda dermed, och desto mer oroade det
mig och war jag mycket ledsen med mig sjelf.
Jag satte så upp klåckan och feck henne också
till at gå; men huru länge hon geck wet jag ej.

Farbror Burgerus yngsta dotter hette Marg-
reta Lovisa, war liten omkring 4. a 5. år; hon
war mycket rädd och blyg för mig och det för-
tröt mig, at jag ej skulle kunna trygga henne
till mig ty jag hölt åf små barn och hade gärna
sedt at hon hade hyllat sig till mig. Mycket
bidrog äfwen härtil at Komminister Allenius
en gång eller par hade skurit hennes ögon,17
hwarföre hon war rädd för alla swartklädda.
Men jag tyckte ändock, at det war harmeligt
at jag ej skulle kunna trygga henne till mig.

Om eftermiddagen geck jag till min Moster
Cathrina, som nu åter en tid hade bodt i Sta-
den; och kommo wi så öfwerens at hon dagen
efter skulle resa med mig hem till Stöcke. En
beskedlig bonde Nils Pehrs son på Ön hade
några gångor bjudit mig till sig; ty wille jag
nu imedlertid fara dit och ligga där öfwer nat-
ten, och klåckan 9. eller 10. skulle wi råkas på
Öst Teg hos wår slägtinge Skräddaren P: Sö-
derberg, dit hon också geck samma qwäll, om
jag rätt mins, för at hälsa på dem och låg där
öfwer natten. På Ön blef jag wäl emottagen;
men när jag började dröija där något länge på
qwällen, så tyktes jag märka, at de trodde det
jag snart åter skulle fara dädan. Mån, tänkte
jag, han har glömt bort at han har budit mig
till sig? Ty det war något länge sedan. Och jag
hade då wist kört hem om jag icke hade stämt
möte med min Moster till dagen efter som
jag dock icke wille tala om. Men när de sågo,
at jag drögde; så bådo de mig ligga qwar och
mådde wäl där fast jag låg i ett oeldat rum.

Och wid afresan dagen efter så gaf han mig
ett plåt stycke; så at han war på alt sätt ganska
god och hedersam. På Teg råkte jag min Mos-
ter som war efter aftal resefärdig, och wi af-
reste genast. Under wägen, fant jag huru hjer-
teligen min Moster hölt utaf mig. Jag hade
wäl flera gångor förut af flera omständighe-
ter funnit det samma, men dock nu mäst; ty
som jag i släden satt straxt framom henne, så
tog hon mig så hjerteligt i famn och betygade
huru högt hon hölt åf mig, hwilket ej annat
kunde än glädja mig. Ibland annat sade hon,
at jag efter hennes död skulle få ärfwa hennes
silfwersked, hwilket hon äfwen hade sagt åt
mina Föräldrar. Hwarföre jag tackade Henne
så höfligt, som jag kunde; men tänkte, det är
osäkert huru det kan wara den tiden. Och så
körde wi hem under wänskapsfult glam.
Måndagen derefter reste jag till Obola by

där jag hade slägtingar i alla fyra gårdarna, i
afsikt at hälsa på dem; men egenteligen för at
få mig något litet res pengar. Jag blef där höf-
ligt emottagen och låg där qwar öfwer natten;
och wid afskjedstagandet feck jag litet res -
pengar af hwar och en; men huru mycket
mins jag ej. Jag åkte så hemåt; men när jag
kom på wästra fjärden; så mötte jag en tokig
gumma, som war hemma ifrån Stöcksjön och
något till åren; Hon geck mycket i sin galen-
skap ochwandrade emellan byarna, och hen-
nes anhöriga kunde sällan hålla Henne hem-
ma. Nu war det ganska blidt och wackert wä-
der och hon geck på skidor, som altid i sådant
wäder gå tungt, emedan snön då klubbar un-
der. När hon mötte mig, så frågte Hon: ”Skall
jag följa med Eder tilbaka?” Jag stannade för
at säkert höra hwad hon sade: Då hon åter en
par gångor uprepade samma fråga. Detta fö-
reföll mig nog owäntadt och at hon förestälde
saken frågewis och ej begärde. Jag låddes då
ej stort höra efter Henne; utan tänkte: det är
wackert wäder, hon kan wäl gå till byn, hon
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fryser intet nu: och så körde jag min wäg; och
hon fortsatte sin fart helt långsamt. Men
hwad som mäst gjorde, at jag icke tog henne
med mig på släden tilbaka war någon högfärd,
hos mig; ty jag tykte at det skulle se half skam-
ligt ut, om jag komme åkandes till byn och
hade denna tokiga käringen med mig på slä-
dan; det skulle synas wara min reputation till
någon nackdel; Men när jag hade åkt ett litet
stycke, så ångrade jag mig och började inse
mitt fel; men jag hade nu kommit så långt at
det ej kunde ändras. Då jag kom innom åker
grind så träffade jag där Olof Michaels son
ifrån Obola, som hölt på at trampa i en hö-
skrinda. Han frågte mig om jag icke hade råkt
den tokiga käringen. ”jo”, sade jag. ”Wille Hon
icke följa med Herrn tilbaka?” – ”Jag hörde ej
så wäl hwad hon pratade, jag tykte det war nå-
got sådant; men hon började fortsätta sin
gång”, swarte jag ungefär, helt skamfull in-
nom mig sjelf. ”Jag bad Henne följa med Er
tilbaka, och Herrn skulle tagit henne med sig
på slädan; ty möjligt wis kan hon falla i snö -
drifwan eller gå wilse och frysa ihjäl.” ”Ja det
är wist sant det;” swarte jag, ”men jag kom in-
tet ihog sådant.” Jag körde så hem, helt skam-
lig innom mig sjelf, och blygdes öfwer detta
mitt fel, samt bad gud at han måtte det mig
förlåta; Och glad war jag, när jag dagen efter
såg, at gumman kom hälbrägda tilbaka och
geck till Stöcksjön. Nu föreföll det mig icke
swårt, at begripa hwarföre hon förestälte mig
ofwannämnde fråga, eftersom Olof Michaels
son, som tidigare än jag for ifrån Obola, och
således wiste at jag straxt skulle komma efter,
hade sagt åt henne at följa med mig tilbaka;
ty sjelf kunde han det ej; emedan han straxt
skulle köra tillbaka till Obola med höskrin-
dan. Gummans afgång af werlden blef dock
sådan som Olof Michaëlsson fruktade, ehuru
ej denna gången; ty 2. eller 3. år därefter för-
swan hon och fans om wåren död på en äng.

I Slutet af Månaden företog jag en resa till
Holmön i samma ärende som den förra till
Obola. Till rese sälskap hade jag en Wäst Gö-
te, som tycktes wara en beskedlig karl och
togo wi härbärge på ett och samma ställe hos
Nils Pehrs son. Hans upförande war ganska
sedigt och beskedligt. Hans Namn har jag för-
glömt. Han brukade hwar qwäll och mårgon
hålla bön, som wist är wackert; men jag för
min del tyckte at det såg något tilgjort ut, at
på främmande ställen så falla på knä och hålla
sin bön för sig sjelf, åtminstone så war det
icke efter mitt tycke; ty om jag wille hålla bön
och hafwa någon nytta af bönen; så wille jag
wara helt allena; men i andras närwaro blefwo
altid mina tankar störda, ja sjelfwa farhågan,
at af någon blifwa öfwerraskad, gjorde at jag
stördes i mina tankar; Förmodeligen härörde
sådant af wana hos mig, som så mycket hade
bodt ensam. Af samma grund torde åter hans
bön wara lika så alfwarlig och upriktig och
för honom af samma nytta, eftersom han da-
geligen war wan dermed. Af denna Wästgö-
ten feck jag höra at min wän Moses Staal
Hade blifwit Prest i Westergyln. Hwad min
resa angick, så aflopp den efter önskan i an-
seende till mitt ärende.

VII. Capitlet.
Wår Händelser och göromål.

Wid denna tiden kom till Byn en gammal
dansmästare wid namn Solin, som hade ma-
rionete dockor18hwarmed han spelte Komme-
dier, för 2. sk: för hwarje åskådare. Och som
priset war så billigt, så feck han mycket åskå-
dare. Jag war ock med några gånger, ty jag ha-
de aldrig sedt marionette dockor förr. En afton
hölt han till hos oss. Och som jag gärna wille
se hans tillställning med dem, den jag före-
stälste mig wara mycket konstig, med hwar-
jehanda mekaniska ställningar, eftersom de så
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lifligt tyktes springa på hans lilla Teater; så
hölt jag honom sällskap i stugan där han wille
ställa upp sin lilla Teater. Han wille wäl wara
helt allena; men som jag låddes känna tillstäl-
ningen till någon del förut; så feck jag wara
med utom det, at han ej gärna kunde wisa ut
mig, som war hemma på stället och skulle
wara Herre kan tänka. Jag hölt honom då med
godt prat och feck se hans dockor så mycket
jag wille; Hwilkas tillställning war helt enkel.
Ty han hade en något lång fin stålråd ifrån de-
ras hufwud, hwarmed han hölt dem uppe och
med andra trådar, som han hade lindat på fing-
rarna rörde han deras armar och ben efter be-
hag, hwilket på intet wis syntes af åskådarena.
Han pratade då sjelf bakom sin skärm med
förändrad röst för hwarje person, de ord som
hörde till Kommedien; hwilket han gjorde
mycket braf; så at hans spel hade warit braf
och ej mycket eftergifwit de wanliga Komme-
dierna om han wäl hade känt Kommedierna;
men han blandade ihop ofta den ena Komme-
dien med den andra, så at det blef ett sammel-
surium åf. Hwilket hade kunnat hjelpas der-
med, at han kunnat hafwa boken för sig och
läst pjesen ordentligt; men det hade han icke;
Och at han så noga skulle minnas utantill flera
Kommedier det kunde man intet wänta.

Dessemellan roade jag mig med, at göra hare-
sargar, som är en art flakar; och min Fars Sol-
dat Jacob Topp talte om, at Harestockar woro
braf at hafwa. Efter hans beskrifning gjorde
jag en; och efter några dagar fölgde Toppen
mig dit at se på min tillställning, som på intet
wis war sådan, som han borde wara. Han gjor-
de då en åt mig, och sedan gjorde jag flera, och
war mycket ifrig och intagen dermed, ja så, at
när Johan Bolin en gång kom till oss, så hade
jag honom med mig till skogs, at bese mina
giller; ty wånor hafwa altid warit min största
lust; Men huru flitig jag än war och huru myc-

ket jag än togs därmed; så feck jag dock icke
en enda hare; ändock blef jag icke ledsen; ty
hoppet at någon gång få bibehölt hågen.

Såsom prof på barna fintlighet will jag anföra
följande. Min yngsta syster Maja Christina
hade fått låf at följa Föräldrarna till Kyrkan
näst påföljande helg, eller söndag, då de altid
resa om Lördagen; Hon hade följakteligen
mycket räknat på dagarna; när den glada da-
gen skulle komma. Om Fredags qwällen roa-
de det mig at tråssa med henne, i det jag för-
sökte at räkna bort en dag för Henne och på-
stod at det war Thorsdags qwällen men hon
at det war Fredags qwällen; men medelst det
jag upprepade arbeten den dagen gjorde wi
det, och den det; så hant jag nästan öfwertyga
henne om sanningen af mitt påstående; åt-
minstone tystnade hon; men efter en par tim-
mar, när jag hade glömt hela saken, så kom
hon så oförmärkt och menlöst och frågte mig:
”Hwilken häst skall Bror hafwa till Kyrkan i
måron?” ”Jo Lilla hästen”, swarte jag: ”Ja så”,
fortfor hon: ”då hör jag wist, at det är Lörda-
gen i måron och jag får fara till Kyrkan.” Öf-
wer denna oförwäntade listen blef jag helt
flat och måste medge at hon hade rätt, och
blef jag halft förundrad, at hos henne redan
skulle finnas så mycken fintlighet. 

En Annan qwäll när min Far hade tagit upp
sina laka ryssior, och hade flera helt små lakor,
så begärde hon några af de små, som hon ofta
gjort förut; och Min Far hölt så utaf henne,
at hon altid fick; Men endock hon hade fått
flera, så tyckte jag, at hon tog olåfligt. Då bör-
jade jag at banna henne rätt alfwarsamt för
det hon tog laken olåfwandes; då hon kastade
tilbaka laken och började gråta. Min Far tog
då Henne i förswar och sade at han hade gif-
wit henne lof. Om så wärkeligen war kunde
jag ej så noga weta, eller om han sade det, för
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at fria henne ifrån bannor; men efter han
hade sagt det så kunde jag ej widare säga något
derom; Men sade: ”Det är en annan sak, som
jag icke wiste; men intet bör du få wänja dig
at taga någon ting olofligt.” Dock tänkte jag:
Är du oskyldig; så war det ej så wäl af mig
gjort, at jag så alfwarsamt bannade dig. Och
ångrade jag det wärkeligen rätt mycket; ty jag
hölt mycket åf henne.

I Finland utaf Sergeant Lund hade jag hört at
de på wissa ställen brukade at meta fisk om
wintern; och jag som all ting wille försöka
wille också frästa på den saken. Jag tog så is-
bilen med mig en dag och geck till en insjö
där jag slog upp flera hål och försökte, men
feck icke en enda fisk; men sedan gjorde jag
intet försök med den saken. 

Efter aftal, (Se pag: 121. Denna Bok:) så reste
jag till Nordmaling den 23. och Predikade
därstädes Långfredagen, såsom jag hade loft.
KyrkoHerden Lindahl war äfwen i kyrkan
och äfwen hans yngsta dotter. Wid bordet när
wi spisade middag, började KyrkoHerden
Lindahl, at fråga sin yngsta lilla dotter hwad
hon mintes af Predikan, hwarpå hon ej stort
swarade, hwilket ej war at undra i den åldern;
Men mäst roade det mig at se huru högt han
älskade denna sin dotter, hwilken ock war, i
sin barna oskuld, ganska hygglig och sin Far
mycket lik, samt stilla och saktmodig i sitt
wäsende. Om Henne får jag framdeles tilfälle,
at mera tala.

Hwad mitt hufwud ärende angick, så wille
jag icke, så bus på min hålna predikan fråga
därom; utan såwida som jag skulle dröija där
qwar öfwer Påska dagen, så wille jag upskjuta
dermed tils jag wore nära färdig at resa, så
framt icke KyrkoHerden sjelf förut yppade
denna frågan. Jag gästade där och mådde wäl

och om Påska dagen geck jag i Kyrkan, då
Herr KyrkoHerden sjelf Predikade. Såwida
jag war främmande, så wiste jag icke hwar jag
skulle sätta mig; At gå i Präst=bänken, tyckte
jag war för mycket för mig, såsom ännu blott
Student, och således aldeles icke mig tilstän-
digt; men at sätta mig med bönderna, wille
jag icke heller; ty den barnsliga ambition hade
jag eller högfärden hwad jag skall kalla det,
at jag just icke heller wille sitta ibland allmo-
gen; derföre geck jag i främsta bänken, som
war ledig och satte mig där; ty jag tänkte: den-
na måste wara en fri bänk för resande och
främmande; ty stora Herrskaper wiste jag
icke fans i Socken. Men under predikan såg
jag, at KyrkoHerden Lindahl såg tidt och ofta
på mig med någon upmärksamhet. Detta
gjorde mig modfält och nedslagen; ty jag an-
såg det för en förebråelse för det jag hade satt
mig så i främsta bänken. Mån tänkte jag at
detta är LandsHöfdings bänken såsom i Ume;
men sådant wille jag ej så gärna tro efter Han
ej fants så nära boende; men om så är, tänkte
jag, så har jag wäl burit mig ganska illa åt. Jag
ångrade då ganska mycket detta mitt steg;
men at åter gå därifrån kunde jag icke heller;
ty det hade kanskje gjort ännu mera upse-
ende. Jag satt därföre där qwar; men med nå-
gon oro; hälst när KyrkoHerden förnyade sitt
påseende; så at jag icke hade hälften gagn utaf
Gudstjensten den dagen; utom det at jag wid
hemkomsten wäntade mig någon förebråelse
åtminstone på långt håll. Således sannades på
mig nu det ordspråket: Ett ondt samwete för-
ser sig altid till det wärsta. Ty jag hörde icke
ett ord derom sedan, hwilket tilfredsstälde
mig något. Möjeligen woro KyrkoHerdens
tankar aldeles icke sådana; ty som han war
närsynt; så torde han icke engång känna igen
mig; utan lärer trodt det wara någon främ-
mande resande, som han wille efterse hwem
det wore; eller lärer han hafwa undradt på
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hwad det wore för en Matador, som så hade
satt sig i Lands Höfdings bänken.

Efter Gudstjensten, så blef också Sockens
Komminister Herr Lindfors buden af Herr
KyrkoHerden till middagen. Där pratades då
om hwarjehanda ämnen och till slut föll talet
äfwen på krås och manskjetter, jag mins intet
af hwad anledning. Då yttrade sig Kommi-
nister Lindfors: At manskjetter woro rätt
wackra och snygga plagg; de kläda en man
ganska mycket, och om jag hade något par; så
sannerligen wore jag icke mycket frästat at
nyttja dem. Han talte wärkeligen alfwarsamt,
och det war aldeles icke ralljeri. Och när
Fruntimrerna och andra inwände, at det skul-
le se nog underligt ut, och skulle utmärka
mycken lättsinnighet om en Prest skulle
komma med manskjetter. Så swarte han:
”Hwarföre det: om det blefwe bruket, så wore
det ju ingen ting; men wara huru det will, så
tycker jag, at de äro ganska snygga plagg, och
jag säger för wisso det, at om jag finge till
skänks ett par, så skulle det mycket kosta på
mig at icke få bruka dem, och jag är rädd, jag
satte upp dem.” m:m: Ehuru han icke hade så
mycket orätt i hufwudsaken; så tykte jag
dock at det war för mycket sagt i detta ämnet
af en gammal alfwarsam Prestman.

Under detta mitt wistande därstädes denna
gången tykte jag till slut, at den medlersta
Mamsell Lindahl började kasta wänliga ögon
till mig; men det war för litet och osäkert
ännu för at jag skulle kunna tro något wist
därom; ty gjorde det ej heller något intryck
på mig, hälst Mamsel Renmark låg mig denna
tiden närmast fast oförmärkt i hogen, ehuru
jag ej wågade göra mig något hopp ianseende
till Henne. 
Samma eftermiddag wille jag då resa hem

därifrån, hwarföre jag geck in till Herr Kyr-

koHerden Lindahl i hans kammare när jag
war resefärdig och frågte honom om jag feck
hoppas at få kallelse af honom till Prest, hwa-
rom jag förra gången yttrade min ödmjuka
begäran. Han gaf till swar: at han icke nu me-
ra kunde bewilja min begäran, emedan han
redan hade lofwat en annan, och sitt löfte till
honom kunde han icke rygga. m:m: Ja så,
tänkte jag, så har då mitt hopp slagit felt; det
lärer då ej annat för mig wara öfrigt, än at resa
till Åbo efter min första plan och afsikt. Jag
tog så afskjed af samteliga Herrskapet och
reste; Och körde den dagen till Sörmjöle By
och låg hos min Slägtinge Jon Hans son. 

Dagen efter, som war andra dag Påsk hölt jag
bön därstädes och läste dagens Predikan utur
Postillan, såsom brukligt är där på orten af
dem som icke hafwa rest till Kyrkan. När det
war slut därmed, så war det en Piga ifrån nästa
grangård där, som stannade qwar något litet,
och som war mitt Syskonebarn eller Farbror
Stålmans dotter Maria i Ström. Det föll då mig
in at narras litet med henne, ty frågte jag hen-
ne huru snart hon skulle gifta sig, och om icke
jag finge wara på Hennes Bröllopp förr än jag
reste bort. Hwarpå hon swarte: at hon aldeles
icke wiste det minsta af något sådant. En af
Jon Hans sons Söner sade då: ”Åh hör intet ef-
ter hwad Hon säger Bror; utan håll på med sa-
ken; hon är närmare därtill än man tror.” Jag
blef derföre så mycket ifrigare at bry henne;
men hon nekade i sten, som man säger.

På sådana resor hade jag altid den lilla bruna
hästen, och jag mins ej wist om det war wid
hemkomsten ifrån denna eller någon annan
resa, som jag af min Far feck hårda bannor för
det jag hade kört för strängt med min häst,
så at han war blefwen benswag, och de där-
före måtte låta honom stå på stall i 7. dagar.
Jag tycktes wäl ej hafwa kört fort; men läng-
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den och jämnheten lärer utan twifwel hafwa
det wärkat. Och jag tyckte det wara harmeligt
at få en beskyllning; som jag ej tyktes hafwa
förtjent. Derefter reste jag hem, för at bereda
mig till en predikan, som jag hade loft at hålla
i Lands Kyrkan Söndagen derpå. Men huru
flat blef jag då icke, när jag då feck lysa första
gången för min Cousin Maria, som jag så
mycket brydde i Sörmjöle för giftermål, och
undrade jag mycket huru hon kunde så en-
träget neka, när det war så nära. Jag kunde
icke föreställa mig något sådant; ty hade jag
wetat at det war så nära, så hade jag wist aldrig
begärt, at få wara på hennes bröllopp, hwar -
öfwer jag nu war half skamlig emedan jag
hade bjudit ut mig sjelf. Hon blef nu Son
hustru i den gård hon tjente, som war enda
Sonen, jag feck wara med på hennes bröllopp
som hölts wid kyrkan en aftonstund i så kal-
lade Hamnen. 

Den 10. April, sedan jag war hemkommen
ifrån Kyrkan, (ty det war en Böndag) så kom
en något gammal man, som sade sig wara
ifrån Bullmarks by och heta Jakob Anders
son, och begärde at få tala med mig ensam.
Jag tog honom med mig i min kammare, hwa-
rest wårt samtal blef ungeförr som följer. På
min fråga hwad han wille, så blef ej stort mera
af honom sagt än: ”Det är så fasligt mörkt nu
för tiden; det ser mycket mörkt ut nu.” Och
på mina frågor: hwad han mente dermed, at
det nu såg så mörkt ut, sade han wäl så myc-
ket, at jag förstod det hans mening war, at
Lefnaden nu för tiden war så ond och lastfull,
at det såg mörkt ut med Kristendomen och
själars salighet m:m: Jag som förut hade hört,
at på sina ställen i Socken skulle finnas folk,
som woro intagna af swärmeri och fantas-
kiska tänkesätt, swarte honom: At det wäl
wist wore en sanning at ondskan och synden
hade tagit öfwerhand; ibland folket; men så

bör man ändock hoppas det bästa och icke
wänta fullkomlig renhet hos medmenniskor,
hälst man ej sjelf är altid så fullkomlig, som
man bör. Han swarte: ”Ja, det kan så wara;
men nu är det dock wärst, då wåra Prester äro
som de äro.” – ”Hwad har Ni då emot wåra
Prester; Jag tycker, at i anseende till deras lära
och Predikningar är intet hos dem at klandra
eller anmärka, och hwad deras lefwerne be-
träffar, så wet åtminstone intet jag något, som
är anmärkningswärd; Och som de äfwen äro
menniskor, så bör ej menniskliga swagheter
hos dem, wäcka widriga omdömen hos oss
om dem.” m:m: ”Det kan wäl wara,” sade han,
”men de äro wist icke sådana som de borde
wara.” Men hwad han egenteligen hade emot
dem det feck jag honom icke till at säga. Jag
fortfor och sade: ”Man bör akta sig för at icke
blifwa en swärmare, eller fanatikus i sin gud-
aktighets öfning, eller förakta Lärarena och
den offenteliga Gudstjensten, såsom jag har
hört at Anders Bolin och flera med honom
göra.” Han swarte: ”Gud gifwe at alla wore
som Anders Bolin, han är wist en beskedlig
karl och en Gudälskande man, den som för-
talar honom han gör mycket orätt.” – ”Det
kan wäl wara” swarte jag: ”jag känner honom
intet, utan jag talar såsom jag har hört berät-
tas och förtalar honom intet widare; men det
säger jag: At det ej tyckes wara godt tecken,
om det är sant som säges, at han aldrig går i
Kyrkan. Det utwisar åtminstone förakt för
lärarena; och Kära far: Man måste först se till
at man icke så mycket observerar på andra, at
man förgäter sig sjelf; kom ihog det kära fader
Jacob Anders son.” Och dermed slöts wårt
samtal, hwarefter han geck sin wäg misnögd
med mig, och tyktes icke hafwa fått den sa-
tisfaction, som han hade wäntat, för det han
hade rest till mig änkom. Ty i anledning af
mina predikningar, som han torde hafwa af-
hört, så trodde han wäl, at uti mig finna en
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man, som ifrigt med honom skulle utfara
emot de förderfwade tiderna, och deltaga i
hans ifwer och följakteligen lära känna ho-
nom, och berömma honom såsom en ut-
märkt god kristen, hwilken wäntan, emot all
förmodan, slog honom så mycket felt.

Lördagen derefter reste jag till Lands Kyrkan
men igenom Staden där jag hos Herr Råman
Erik Forsell sökte at utbekomma de pengar,
som jag skulle få låna af Farbror Anders Eriks-
son i Sahluböle, och som jag skulle få lyfta
hos honom (Se pag: 119. Denna Bok:) Jag hade
skrifwit en art qvittobref, at jag hade lyftat
dessa pengar hos honom å Anders Eriks sons
wägnar, den jag wille lämna dem till säkerhet;
Men i början woro de på intet sätt hugade at
lämna mig dessa pengar; N:B: Det war Råd-
mans Söner och icke honom sjelf, som jag
råkte. Mitt qvitto tycktes de ej wilja ärkänna;
ändock det ägde all den riktighet, som det
kunde äga; men dock efter någon twehog -
senhet, så lämnade de mig 11. R: D: 5. sk: 4. 
[öre] emot mitt qvitto=bref. Såsom oförfaren
i penninge afärer undrade jag hwarföre de
woro så tröga at betala till mig pengarna; men
förstår nu at de antingen icke wille ut med
pengarna, eller at de mistrodde min upgift,
ty jag hade ingen assignation ifrån Farbror
Anders Eriks son; men at någon sådan wore
nödig, eller at någon mistrogenhet på mina
ord skulle äga rum, det kunde jag aldeles icke
komma ihog; ty jag dömde andra efter min
menlöshet.

Derefter geck jag till min wän Johan Bolin,
med hwilken jag något språkade om hwad som
kunde förefalla och ibland annat föll talet äf-
wen på Mamsel Renmark, at hon war en hygg-
lig flicka m:m: Då Bolin berättade huru han
en gång hade åkt med henne i atkjean efter
ren, och huru han hade fått några kyssar af

henne. Detta tykte mig wara nästan för myck-
en förtrolighet, eller snarare afundade jag ho-
nom en sådan förtrolighet, och önskade at en
gång sjelf blifwa så lycklig med en flicka, som
jag både kunde älska och högakta; ty dem som
hade öfwergifwit dygden föraktade jag.

Jag reste så upp till Lands Kyrkan, hwarest
mitt hufwud ärende för denna gången war, at
tala med Presterna, at de hos allmogen måtte
begå saken så, at jag på något sätt kunde få
mig något litet respengar. Jag geck derföre till
alla tre Presterna och anmodade dem härom
så godt jag kunde, och de låfte ock alla tre, at
göra i den saken hwad de kunde. 
Jag reste så åter hem och efter 14. dagar

feck jag följande bref af Comminister Nord-
lund.

”Min Herre!
Som det Andra Dag Pingnst blir allmän

Socknestämma och då torde tjenligast falla,
at till Allmogen göra någon föreställning om
det omtalte sammanskottet till min Herre, så
wore ej otjenligt, om Min Herre samma dag
skulle predika härstädes. På denna grund har
jag welat i ödmjukhet anmoda Min Herre om
åtagande af besagde Predikan. Härmed har
jag dock ej welat komma Min Herre till något
beswär för mig, i synnerhet om det i något af-
seende faller olägligt. I medlertid och om Min
Herre åtager sig detta arbete gör han mig sig
högt förbunden; och i händelse af afslag,
torde han innan nästa Söndag låta mig det få
weta.
Lefwer med estime 

Min Herres ödmjuke tjenare
Johan Nordlund.
Ume den 1. Maj 1785.”

Detta brefwet war mig ganska kärkommit,
ty gaf jag genast swar, at jag skulle predika
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den utsatta dagen, hwilket jag gjorde så myc-
ket häldre, som jag sjelf derigenom torde
wara mera tjent än Han hulpen.

Denna tiden feck jag weta, (jag mins nu icke
igenom hwem.) at min goda wän Niclas Hen-
rik Eek hade blifwit aldeles galen. Ett bref
ifrån någon bekant, som nu är förkommit, lä-
rer utan twifwel gjort mig derom underrät-
tad. Denna underrättelsen gjorde mig mycket
ondt för hans skull, och hade jag då gärna öns-
kat at wara så när at jag hade kunnat få råka
honom och tala med honom; ty jag tänkte:
eftersom wi hafwa warit så goda wänner och
han således hade förtroende för mig, så torde
det kanske wara möijeligt at jag kunde något
bidraga till hans förbättring om jag hade haft
tilfälle at ofta tala med honom. Af denna
grund och under denna förhoppning skref
jag ett bref till honom; och tänkte får jag
swar, så kan jag i anledning däraf fortsätta
correspondencen och söka upmuntra honom
till förnuftiga tänkesätt. Och när jag efter til-
börlig tid ej feck något swar; så skref jag ännu
en gång till honom och förestälte honom
flera frågor till beswarande i samma ändamål;
men derpå följde alsintet swar; förmodeligen
lärer hans anhöriga ansedt det för onödigt at
lämna dem i hans händer, eller at han war 
oskicklig till deras beswarande. 

Efter löfte så predikade jag i Ume Landskyrka
Andra dag Pingst, hwarefter min sak föreha-
des i Socknestugan; jag mins icke om jag ock
sjelf war där närwarande eller ej. I medlertid
bejakades min begäran, och skulle de i byarna
göra sammanskott och aflämna det till Kom-
minister Nordlund; hos hwilken jag nu hade
mitt qwarter.

Här blef jag qwar boende ända till den 29. un-
der hwilken tid följande är at anmärka. Huf-

wudsakligen anwändes tiden till at följa
Komministrarna Nordlund och Häggström
at fiska, dels båda, dels ock hwar för sig; ty de
hade mäst lag fiske. I synnerhet reste wi ut i
fjärden för at fiska med nät wid isrefwet. Wid
afresan bådo fruarna sina män, at wara war-
samma at de icke måtte omkomma på sjön,
och då de ej synnerligen låddes höra deras
warningar; så bådo de mig at jag måtte häjda
dem och söka at hindra deras wågsamhet;
men jag war hugad, at narras med dem och
swarte, at jag wille wåga alt hwad de wille om
icke mera. Wid ankomsten till stället träffade
wi flera båtar där förut, som redan hade warit
där under bästa fisket. Och så snart, som wi
anlände till deras läger ställe, så började de
bära till oss litet fisk ifrån hwarje båt, hwilket
är det wanliga bruket, när Presten kommer
till dem, så at på en liten stund, så hade wi
gjort goda fisket. En båt rodde bort ifrån stäl-
let, just i det wi kommo till landet, hwilket
Presterna genast illa uttydde, såsom wille han
ej gifwa dem något, hälst Komminister Hägg-
ström, som tillät sig därwid några mindre ar-
tiga uttryck, som jag tyckte ej war så rätt och
hederligt gjort utaf honom, så mycket mer,
som samma båt war så mycket hedersammare
när han kom tilbaka, förmodeligen for han
ut at wittja sina nät, endast i afsikt, at hafwa
något at gifwa utaf; således blir ens bästa wäl-
mening ofta uttydt till det wärsta. Wårt fiske
med egna nät blef ganska litet; ty det bästa
fisket war förbi. Wår hemresa geck också
braf; utan widare olägenhet, än at wi hade en
något ledsam sjögång på ett ställe.

En dag fölgdes wi alla till Pressjön för at fiska;
och under det wi på sjöstrand rustade oss fär-
diga, och Komminister Nordlund war gången
några steg längre bort på landet, så framstälte
Komminister Häggström följande fråga:
”Herr Magistern är wäl så god och ror han?”
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Som Komminister Nordlund war för långt
bort för at det kunde tros af mig, at frågan
war stält till honom, och å andra sidan åter
Magister=titteln aldeles icke hörde mig till,
som blott war en klen Student; så wille jag
oförmärkt gifwa tilkänna, at jag aldeles icke
war trakterad af en sådan tittel, eller oförtjent
heder, utan snarare borde anse det såsom be-
gabberi emot mig, om han mente mig der-
med; ty gaf jag följande swar: ”Nej jag ror nog
jag om jag får låf.” likasom hade jag warit öf-
wertygad at frågan angeck Komminister Nor-
lund. Derpå swarte då genast Komminister
Häggström: ”Jag frågar med all höflighet, och
får swar med all devotion.” och det med en
röst och min, som gaf tilkänna icke allenast
förtrytsamhet; utan också en höghet och
wärde, likasom han hade welat säga: se huru
liten du är, som jag har bewist en sådan höf-
lighet, i jämförelse emot mig, den du så myck-
et mera hade bordt weta wärdera. Jag teg der-
wid helt stilla och låddes icke förstå honom;
Men tänkte: Jag inser intet någon ohöflighet
i mitt swar, och kan du icke, eller will du icke
begripa, at jag dermed endast har welat på ett
lämpligt sätt afsäga mig en aldeles oförtjent
heder, den jag icke en gång säkert wiste om
den war mig ärnad eller ej, så må du göra eller
tänka om mig, hwad du will och kan.

Under denna tiden som jag bodde hos Kom-
minister Nordlund, så hände en dag, at han,
under samtal med mig, förestälte mig föl-
jande warning; men dock på ett wackert och
wänskapsfult sätt, och äfwen under fyra
ögon; så at jag aldrig kunde förtryta det eller
taga det illa upp, nämligen: ”Jag hafwer hört
berättas, at Herrn i Höstas har hållit en pre-
dikan för en gumma i Stöcke; det bör Herrn
intet göra härefter; ty det skulle göra kanske
mycket upseende och är ej enligt med författ-
ningarna.” m:m: Jag swarte wäl intet härpå;

men tänkte: Så är ock detta burit alt hit.
Hwad sjelfwa saken angeck, så tycktes jag just
icke hafwa felat, emedan det war skedd blott
under fyra ögon, och jag tycktes hafwa haft
därwid en menlös afsikt. (Se härom pag: 78.
denna Boken.) Föröfrigt wiste jag wäl, at göra
det offenteligt, ej war i sin ordning. Sederme-
ra sade han: ”Herrn lärer också haft någon vi-
sit af Lappflickorna Maria och Lena. Herrn
bör icke lämna dem något insteg hos sig; utan
afwisa dem på ett tjenligt sätt; de äro ett par
inbilska flickor; de hafwa ock sökt at inställa
sig hos mig; men jag afwiste dem så at de ej
kommo igen mera; så bör ock Herrn göra.”
m:m: Ja tänkte jag: jag lärer nog så hafwa gjort
också; men ingen ting swarte jag derpå. Jag
mins ej om han talte något om brefwet, som
han hade skrifwit. (Se pag: 126. Denna Bok:)
Men emedlertid gladde det mig, då jag af
detta hans tal och råd tycktes kunna sluta, at
han ej hade skrifwit det i någon elack afsikt;
utan blott för at efterkomma deras begäran.

Komminister Nordlunds yngsta barn woro
twenne twillingar en son och en dotter, som
woro omkring 4. år gamla, med hwilka jag
ibland lekte hälst med flikan hwars fullkom-
liga ynnest jag tilwant mig. Ja hon blef mig
så tillgifwen at hon ock altid med ifwer sökte
förswara mig när någon narrades med henne
och icke talte om mig med den aktning som
hon tykte borde wara. till exempel: om man
talte om mig utan at kalla mig Herre, så blef
hon så ifrig, stampade foten i golfwet och
sade: ”åh nej Herr Stenberg, Herr Stenberg
då.” och gaf sig intet, förr än de talte henne
til wiljes. Hwilket Fru Nordlund sedan fant
nöije uti, at för mig berätta, och hwilket äf-
wen behagade mig; och önskade; at en gång
wara så lycklig, at winna ett fullwäxt Fruen-
timmers lika så lifliga och rena tillgifwenhet.
En gång när jag roade mig med henne fö-
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reslog Komminister Nordlund, at hon måtte
gifwa mig en kyss, hwartill hon war straxt
willig; men jag war ej synnerligen hugad där-
till, hwilket Komministern förmärkte, och
roade sig deråt och skämtade öfwer, min åter-
hålsamhet: då jag wäl änteligen kyste henne;
men mycket kalt. Orsaken dertill war, utom
det at jag aldrig warit wan at få några kyssar
af Fruentimmer, at jag hade hos mig sjelf be-
slutit at äfwen spara mina kyssar åt min blif-
wande maka om jag någonsin blefwe så lyck-
lig at få någon.

Jag reste änteligen därifrån hem och roade
mig med at sätta ut ryssjor i en bäck wid frä-
ken afwan, som förenade Stöcke bys Stora
afwa med Ströms afwan; men feck där myc-
ket litet fisk. Förr än jag bodde hos Kommi-
nister Nordlund, roade jag mig mycket med
at skuta orrar på leken; på wästra fjärden;
men war ej dermed särdeles lycklig. Jag feck
wäl någon då och då; men ibland feck jag ock
ingen. En mårgon hade jag min Bror Anders
med mig, då jag tillika med min lilla bössa äf-
wen hade lånt mig en lod bössa ehuru jag ej
war synnerligen wan at skjuta med lod; men
såwida orrarna ibland höllo sig för långt ifrån
kojan, så wille jag hafwa lodbössan med mig
på försök. Jag sköt då på en orre, som satt nog
långt bort; men han rörde sig icke det minsta.
Jag trodde mig då alldeles hafwa skjutit bom;
men efter någon ansenlig tid, så började orren
at gå bort sin wäg då wi sågo, at han mycket
haltade, hwarföre jag bad min bror, at löpa ef-
ter honom; ty jag trodde at han war wing -
skuten; Han lät honom komma sig tämmeli-
gen nära, då mitt hopp i samma mån tilwäxte;
men änteligen flög han bort till skogs, då wi
stodo där helt flata och all wår förwäntade
glädje förswan. En annan gång då jag war al-
lena sköt jag en orre med min lilla hagel bössa;
som blott blef wingskuten, för at icke skräma

de öfriga, så geck jag icke ut efter honom;
men efter en liten stund kom han gåendes till
min koja och gömde sig där under en qwist:
och därmed war jag rätt wäl nögd tänkandes:
jag får wäl igen dig. Men efter någon stund så
började han at gå till skogs; och såwida det
war någorlunda långt till landet så gjorde jag
mig ingen bråska, at springa efter honom; ty
jag wille lura på at om möijeligt wore så skjuta
en till. Men när jag såg efter så hade han hun-
nit så långt at jag fant nödigt at skynda mig
efter honom; då jag ej hant honom förr än
långt in i skogen; och jag hade aldrig fått ho-
nom om det icke hade fallit litet ny snö på
skaran, så at hans spår tydeligen syntes. Men
som skaran ej wille så wäl bära mig så feck jag
slita braf ondt innan jag feck min orre. 
När marken började blifwa mera bar så

geck jag ock ut en natt för at söka tjäderlek
och träffade också på en tjäder, som spelte
friskt på marken; Men som jag aldrig war wan
at finna honom på marken, så såg jag blott
upp i träna, och derigenom lopp jag för bar
inpå honom, då han blef mig warse just i det
samma, som jag feck se honom, på lagomt
skotthåll. Han flög så bort, men jag sökte åter
upp honom på långberget, som låg nära där -
intill; där jag änteligen feck skjuta på honom;
men jag feck honom icke, utan han flög bort;
jag sökte wäl ånyo; men kunde icke mera få
igen honom hwarken lefwande eller död,
hwarföre jag mycket harmsen geck hem igen,
med uppsåt, at en annan gång söka upp ho-
nom bättre.

Min Moster Catharina hade nu flyttat, till
Strömbäcks glasbruk och tagit tjenst såsom
hushållerska hos en gammal ogift Bokhållare
därstädes, hwars namn jag ej mera mins; men
som war känd för at kunna supa braf. En eller
twå dagar efter det jag sökte tjädern så reste
jag till Glasbruket, för at hälsa på min moster.
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Jag träffade henne i wälmåga och hennes hus-
bonde Bokhållaren war ock hemma; och som
jag wiste at han war en mycket snäll skytt, så
började jag at språka med honom om tjäder-
lekar, samt berättade at jag nyligen hade träf-
fat på en tjäderlek; och på tilfrågan sade jag
också upriktigt hwar det war och beskref ty-
deligen stället. Det war nu redan qwällen och
sedan wi hade ätit, så började han genast
kläda sig för at gå till skogs; en sak som jag al-
deles icke nu wäntade utaf honom. Icke för
det at jag just så mycket misunnade honom
at gå dit; men falskheten i hans upförande, i
det han på ett listigt wis hade utlåckat af mig
stället där han fans, och at han så genast skulle
begagna sig däraf och förekomma mig, det
förtröt mig högeligen. Jag reste så hem igen
och geck aldrig sedan på min tjäderlek, dels
för det jag ansåg det wara förgäfwes, såwida
Bokhållaren säkert hade skjutit bort min tjä-
der, dels ock derföre at det redan war så myc-
ket lidit på wåren at det ej mera lönte mödan.
Dock geck jag en natt på ett annat ställe; men
fant icke där någon tjäderlek.

I medlertid blef jag af Herr Komminister
Häggström buden at komma till Honom och
wara hos honom någon tid. Jag fant wäl då,
at detta skedde af wälwilja emot mig, för at
äfwen bewisa mig samma godhet, som Herr
Komministern Nordlund; och till äfwentyrs
lärer han hafwa trodt, at jag hade ledsamt
hemma hos mina Föräldrar, hwarföre han på
detta sättet wille gifwa mig tilfälle, at i säl-
skaper något muntrare få fördrifwa min tid;
Men jag hade dock mycket häldre warit hem-
ma, dels för at sköta mina ryssior och mitt
skytte, hwarpå min hog så mycket lekte; ut-
om det at jag aldrig hade ledsamt hemma; ty
jag företog mig altid någon ting at göra; dels
ock emedan jag wiste at jag där skulle få mera
ledsamt än nöjsamt, enligt mitt redan nog

beskrefna humeur; ty jag war för mycket un-
der herrskapet för at umgås med någon frihet
med dem; och det enda nöjsamma jag kunde
hafwa war med Herr Modin. Jag kunde dock
ej annat än antaga tilbudet, och reste således
dit ehuru ogärna.

Tiden fördrefs här med at följa Presterna på
deras fiske resor, och dessemellan, så satt jag
och bygde gamla nät eller lagner, isynnerhet
war det en som war mycket sönderrifwen,
som jag företog mig, at göra färdig. Jag mådde
föröfrigit braf; feck kaffe hwar mårgon, och
äfwen frukost, hwilken jag ej gärna kunde
umbära. Tillfälligt wis kom en gång samtalet
på det ämnet: huruwida man borde äta fru-
kost eller icke. Komminister Häggström sade
sig aldrig behöfwa frukost när han drack kaf-
fe, och wille således i det fallet anse frukosten
för onödig. Men jag yttrade mig helt uprik-
tigt, at jag wäl också kunde wara utan frukost
om så behöfdes när jag icke hade druckit
kaffe; men hade jag druckit kaffe, så wille jag
nästan nödwändigt äta frukost, emedan kaffe
hos mig hade den wärkan, at det upwäkte en
alfwarsam hunger hos mig efter en eller twå
timmar; ett sugande, som war rätt alfwar-
samt, derföre wille jag häldre wara utan kaffe
än frukost. Jag sade detta i afsikt, at gifwa til-
känna min önskan, och ifall de tyckte at det
wore för mycket at gifwa både kaffe och fru-
kost, at jag altför gärna cederade det förra för
den sednare, det jag wille tro at de icke mis -
unnade mig; ty om de wille mig wäl i ett, så
skulle de ock säkert unna mig godt i ett annat
afseende. Första eller andra mårgonen deref-
ter skulle wi resa till Piparbölesjön för at
fiska: jag feck efter wanligheten kaffe; men
ingen frukost tillagades, och wi reste också
bort utan at äta någon frukost, hwarmed jag
war mycket misnögd men sade dock ingen
ting. Wägen till stället war tre fjärdedels mil
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lång, som wi åkte, och under wägen började
min mage at jämmerligen klaga, han korlade
beständigt, så högt at Komministern Hägg-
ström mycket wäl hörde det, och jag mådde
rätt illa för knipningar, det min upsyn dels
nödtwungit dels ock friwilleligt gaf tilkänna.
Wid ankomsten till stället, så bad Komminis-
tern mig genast söka up matsäcken och äta
litet, hwilket jag gärna gjorde, och tänkte: det
war dock wäl at du blef öfwertygat om at det
icke är sjelfswåld hos mig. Jag hade dock icke
ätit denna gången förr än han om jag icke
hade känt mig så mycket i behof deraf; ty om
jag ej hade druckit kaffe, så skulle jag mycket
lätt kunnat wara utan frukost, så länge som
han.

Derefter blef beslutit, at Komminister Hägg-
ström och jag skulle fara ut i stora fjärden för
at fiska några dagar; wi rodde derföre till Sta-
den och där tog han äfwen i wårt sälskap,
unga Herr Olof Oestan Löfroth, Kommissa-
rien Herr Pehr Löfroths Son. Och så fortsat-
tes resan till stället. Wi satte så ut långrefwen
twärtöfwer hela fjärden ifrån lilla wäderhäl-
lan till Olof Pehrs fäbodarne och tilbaka der-
ifrån till Rotnäs udden. Dagen efter skulle wi
wittja och sätta på nytt bete. Mitt göromål
war at ro; Komminister Häggström satt i ak-
ter stäfwen och Olof Löfroth satt nära intill
honom men wände ryggen åt mig. Sedan jag
hade rodt öfwer halfwa fjärden; så hörde jag
at båda Herrarna spegjorde mig för det jag
war så tyst och icke talte ett enda ord med
dem under hela rodden. Saken war den, at,
utom det, at jag aldrig har warit synnerligen
talträngd, och altid har ansedt för en oartig-
het at blanda mig i folks tal för hwilka jag
borde hysa aldrig så liten wördnad; så hörde
jag icke deras samtal, ehuru de slabbrade stän-
digt; ty wågorna sqwalpade, wädret blåste, bå-
ten war något lång och Löfroth wände mig

ryggen och talte mycket lågt, så at jag ej kun-
de höra mer än halfwa meningar och ord; och
kunde således icke blanda mig i deras samtal.
Derföre förtröt det mig så mycket mera, at de
så, både med ord och hånskratt, skulle göra
narr af mig; Jag teg dock och sade icke ett en-
da ord; emedan jag wiste at jag dermed ingen
ting skulle winna; utan snarare gifwa dem an-
ledning till så mycket mera bitande begab-
beri. De fortforo dock en lång stund, och
Komminister Häggström släpte en crepitus
ventri och sade: ”Om jag dock kunde få swar
på den där;” till lycka hade jag genast en sådan
tilreds och gaf honom swar på tal, hwaråt han
sedan ännu fortfor någon stund med sitt
hånskratt och speglosor, hwarefter de änteli-
gen måtte sluta. Men öfwer alt detta blef jag
så förträtat, at om jag hade warit aldrig så litet
nära landet, så hade jag genast rodt till lands
och gått hem ifrån dem; men nu war det mera
än ./4. mil till lands; och satte jag mig i sinnet
at när jag komme till lands, så skulle jag låta
dem ro mig ifrån skäret till fasta landet och
sedan gå hem. Jag war ock ärnad, at kasta upp
årorna och låta dem ro sjelfwa bäst de wille;
men då ran mig den tanken in, at fast de hade
warit wanwettiga nog at på ett sådant sätt,
helt oskyldigt behandla mig, så borde jag
dock wisa mig äga mera wett och intet låta
märka några capriser hos mig. Detta swalkade
mig något, så at jag kunde häjda mig. En liten
stund derefter slapp en stor gädda lös ifrån
långrefwen för Komminister Häggström,
hwilket han tilskref min rodd, och trätte på
mig så at man kan häraf sluta huru litet nöj-
samt jag hade med dem. Ankommen till
lands; så fant jag nog huru litet jag kunde få
dem, at ro mig till fasta landet, då försöket
derom endast hade warit at förnya upträdet,
hwarföre jag emot min wilja måtte följa med
dem; och dagen efter reste wi åter hem till
Lands kyrkan.
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Här gjorde jag all min flit för at bygga nätet
färdigt, som jag hade under händer, på det jag
så mycket förr måtte få fara hem; men half-
gjort wille jag icke lämna det. Men häri blef
jag litet hindrad därigenom at Komminister
Häggström wille, at wi em dag skulle följa ho-
nom upp i hans nybruk, där hans folk höltpå
at så; jag hade häldre warit hemma för at få
nätet färdigt till qwällen. Jag fölgde så med
och efter en liten stund, så tog Komministern
oss med sig på en nyss upgjord teg för at bära
ihop ris och små buskar, hwaraf tegen war
full, i stora kasar. Detta arbete war mig aldeles
icke till behag; ty jag tyckte mig icke behöfwa
at gå såsom dagswärkskarl hos honom. Jag
wille dock icke låta märka mig; utan sedan
jag hade burit ihop några buskar, så tog jag
yxan och fälde ut ett träd strax norrom gär-
desgården, i hwilket war ett kråk bo, det jag
förstörde. Jag kom således ifrån detta obehag-
liga risbärandet; och när jag kom tilbaka sade
jag: ”Nej jag måste nu gå hem om jag skall få
färdig min lagn19 i dag;” hwarefter jag geck
min wäg; och tänkte: du må tycka härom
hwad du will, så går jag dock min wäg, jag har
ej lust at arbeta här såsom en dräng, jag rår
mig sjelf, jag skall dock icke wara honom
onyttig så länge jag är här. Jag är skyldig wörd-
nad och tacksägelse för hans wälwilja; men
om han på detta sättet söker hafwa den ärsatt,
så betackar jag mig derföre; jag är dock icke
heller ett allmosohjon. Jag geck så därifrån,
och Komministern sade derom ingenting;
dock lärer han utan twifwel hafwa märkt, at
jag war ohugad för arbetet. Alt detta tillsam-
manlagt tillika med Komministerns, som jag
tyckte, mycket oskonsamma ralljeri med den
enfaldiga stackars Modin, gjorde, at mitt wis-
tande därstädes blef mig ju längre ju obehag-
ligare; ty blef jag glad at jag den dagen feck
min lagn färdig och dagen efter den 17. feck
fara till mitt hem, så mycket mera som hågen

så mycket lekte på mitt fiskeri och skytte.
Och för at så mycket mera slippa därifrån, så
åberopade jag mig min förestående resa till
Degerfors.

Under denna min hemmawaro detta år, wille
jag nog gärna gå i kyrkan; Men jag hade intet
någon wiss bänk at sitta uti därstädes; at gå
och sätta mig i Prest bänken, ibland Prester-
na, tyckte jag war för högt rum för mig; men
at åter sätta mig i en bänk ibland bönderna
hade jag just icke heller lust til; ty bad jag om
låf at få sitta med Herr Modin i hans lilla
bänk, hwarest jag sedan altid satt, och slapp
således sedan min wilrådighet.

I början af min hemkomst lärde jag känna en
ung Landtmätare wid namn Holstén, som fö-
rekom mig beskedlig och Hygglig. Men något
litet före denna tiden war jag en Söndag i
Stads Kyrkan och hade satt mig på Läktaren
och kom at sitta ej långt ifrån nyssnämnde
Landtmätare, Då jag feck helt andra tankar
om honom. Ty där upförde han sig helt oar-
tigt, pratade med sina sido=kammerater,
gjorde begabberi af Gudstjensten, sången
och Predikan m:m: och jag mins ej wist om
han ock icke gjorde gäck af mig, hwilket alt
mycket oroade mig; ty det war mig altid högst
obehagligt, så wäl när jag förmärkte at någon
föraktade Gudstjensten, som när jag hade
fattat en god tanka om någon och jag sedan
plötsligen feck ärfara wederspelet.

En annan gång, eller den 5. i denna Månad,
hade jag mera nöije när jag satt på Läktaren
under Gudstjensten; ty jag blef snart nog war -
se, at Demoiselle Renmark som satt ned i Kyr-
kan, ej sällan såg på mig med mycket wänliga
blickar, som ej annat kunde än mycket behaga
mig; ty kunde jag icke heller altid neka mig
det nöijet at se efter henne och observera hen-
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nes blickar, ehuru jag nog fant at det på det
stället ej war i sin ordning; dock gjorde jag min
flit at häjda mig så mycket jag kunde.

Icke långt derefter hade jag ett ärende, jag
mins ej i hwad ämne, till Rådman sedan Hä-
radsHöfdingen Renmark Hennes Far. Och så
snart jag kom in i salen, så kom ock Mamsel-
len i det samma ut igenom sin kammar dörr,
och neg så wackert för mig, då jag ock hälsade
på henne lika ödmjukt; dock blott medelst
bugning på afstånd; ty jag hade ännu icke den
tiltagsenheten, at wåga kyssa ett fruntimmer
på hand; Detta mötet war mig nu så oförwän-
tat och oförmodat at jag, som annars altid war
mycket blyg, knapt feck upp mun at fråga om
HäradsHöfdingen war hemma, hwarpå hon
swarte, at han war i sin kammare, som war på
andra sidan salen gent emot hännes, dörr
emot dörr. Jag geck då genast dit in, och träf-
fade en ung Landtmätare wid namn L: Berg-
ner hos Härads Höfdingen. Sedan jag då hade
sutit en liten stund, omtalt mitt ärende och
fått swar, så tog jag afsked och geck ut. Och
just i det samma kom Mamsellen åter ut igen
ur sin kammare, då wi hällsade på hwarannan
på samma wis, som nyss sagt är; som ock med
det samma war afskjeds hällsning; ty jag hade
ej mod at stanna och formera något samtal
med Henne; utan geck genast min wäg bort.
Men när jag kom på gatan, så började jag när-
mare öfwerwäga, detta hennes oförmodade
möte; ty at hon kom ut wid min ankomst an-
såg jag för en tilfällig händelse, hwarföre jag
ej gjorde någon synnerlig upmärksamhet der-
wid; men at Hon också kom ut wid min bort-
gång, det wäkte min eftertanka. Ach, tänkte
jag, hon lärer just kommit ut endast för at få
träffa mig, hon lärer, utan twifwel, igenom
fönstret sedt min ankomst och just derföre
aktat på ögnablecket när jag kom in; Och
huru ljuf och behaglig war icke denna tan-

kan: Ach huru ångrade jag icke, at jag icke
stannade någon stund för at samtala något;
Ho wet tänkte jag om hon ock icke hade bedt
mig stiga in i sitt rum; jag hade då åtminstone
kunnat komma i någon närmare bekantskap.
Wisserligen, tänkte jag, hyser hon för mig nå-
gon wänskap, tilgifwenhet, ömhet och kan-
ske äfwen kärlek, Ty alt Hennes upförande
bewisar det (Se widare pag: 66. 67. 74. denna
Boken) och O! huru lycklig wore jag, om jag
kunde en gång få en sådan flicka till maka!
Dock när jag tänkte på andra sidan; så wille
mitt klena hopp aldeles utslockna; ty utom
det, at jag såg mig i wärdighet så långt under
henne, och jag för mig sjelf ännu icke insåg
någon dager at kunna blifwa något och få nå-
got för at kunna wärdigt föda en sådan maka,
så förekom mig Hennes Far så ryswärd, och
hög när jag nyss war hos honom, at jag tycktes
inse sjelfwa omöijeligheten at någonsin blif-
wa så lycklig at få hans bifall. Det är då der-
före klokast, tänkta jag, at aldeles slå denna
saken utur hogen, hälst jag ändock skall resa
bort, och ho wet hwarest jag kommer at till
slut hamna. Dock kunde jag ej helt och hållet
förgäta henne; utan tänkte: jag will öfwer-
lämna saken i Guds wård, har han det utsedt;
så blir det wäl ändock; men imedlertid will
jag söka at icke widare fästa mig wid detta
hoppet, och ännu mindre tala till henne något
före min afresa; ty det wore blott at, kanske,
hindra Hennes lycka, om Hon wore hugad at
gifwa mig något trohets löfte. i följe hwaraf
jag sökte förglömma saken så godt jag kunde,
ehuru jag innom mig häldre hade önskat we-
derspelet, och det war ej under; ty hon war
wärkeligen en wacker flicka, som dertill med
tycktes hysa så mycken ömhet för mig.

Sedan jag war hemkommen ifrån Staden, den
26. så war det någon som berättade hurusom
Faster Burgerus högeligen hade undrat hwar-
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före jag icke antog KyrkoHerden Lindahls
kallelse till Prest, som dock war ett så godt
och hyggligt ställe. m:m: jag swarte: at jag
gärna hade antagit den om jag hade fått, men
det nekades mig af KyrkoHerden när jag sist
war där (Se pag: 160. denna Boken.) ”Nej”
swartes mig, Fru Burgerus sade at jag hade
wägrat at emottaga tilbudet; ty så hade Fru
Lindahl sjelf sagt för Henne; men de hade al-
deles icke warit emot, at antaga mig. Jag för -
stod då straxt, at helt säkert war det någon ir-
ring i saken, och blef helt bekymrat; kan det
wäl wara möijeligt tänkte jag at tilbudet ännu
står öppet, jag måste genast höra efter huru
med saken föreweter, och om det wore möi-
jeligt at ännu få den så bör jag ej wara liknögd
och owärksam; Jag bör åtminstone resa till
Staden för at höra huru det hänger tillsam-
mans. Och dagen efter war jag ej sen at afresa.
Jag förestälte då min fråga för Faster Burgerus
om hwad hon wiste i saken, och hon gaf sam-
ma swar som nyss förut sagt är och gaf til-
känna sin förundran deröfwer, at jag ej hade
antagit tilbudet. Jag berättade då huru jag af
KyrkoHerden Lindahl sjelf hade fått ett for-
meligt och tydligt nej. ”Men war då icke hans
Fru inne?” frågte hon, ”eller talte Bror aldrig
med Frun om saken?” ”Nej”, swarte jag. ”Ja si
deri ligger hela felet,” sade hon; ”ty hade Bror
gjort det så hade han säkert fått det; ty hon
hade wist warit hugad för at antaga Bror. Ty
hon är den, som har högsta bekymret i huset
om all ting och alt skall gå igenom henne; och
Gubben lefwer gärna bekymmerslös.” Jag be-
klagade då mitt mistag och sade, om jag mins
rätt, eller åtminstone tänkte; at saken war af
en sådan art, at jag ej kunde wända mig til
Frun, utan till KyrkoHerden, som egenteligen
borde swara på frågan, hwad de sins emellan
kunde rådgöra wore en sak för sig sjelf; men
till gubben borde jag egenteligen wända mig.
Dock hade det ej warit ur wägen om jag i

Hennes närwaro hade yppat frågan, och det
hade jag säkert gjort om jag hade wetat huru
saken förhölt sig. Men nu sökte jag Kyrko-
Herden i hans kammare, och min wanliga
stora blygsel torde ock något hafwa bidragit
dertill at jag ej i mångas närwaro wågade yppa
frågan; ty mäst altid war det flera inne i mat-
salen. Jag frågte sedan Faster Burgerus om
hon wiste huruwida tilbudet ännu stode öp-
pet eller icke; ”ty just änkom derföre har jag
rest hit i dag för at få höra huruwida något
hopp för mig är öfrigt eller icke.” Härpå feck
jag till swar at nu mera war det omöijeligt; ty
de hade redan antagit en annan. Jag fant då
at detta stället icke war min lott; ty borde jag
wara nögd med Guds skickelse, som härwid
så tydligt tycktes röija sig. Wid hemresan föll
mig den tanken in: skall jag kunna tro, at
Gubben gaf mig afslag derföre at han såg mig
sitta i främsta bänken i Kyrkan (Se pag: 157.
Denna Bok:) och således trodde mig wara en
högfärdig bängel; ja det kan kanske wara mö-
jeligt. Emedlertid feck jag låf at wara nögd
med hwad som skedt war.

VIII. Capitlet. 
Sommar Händelser.

Den 1. dagen i Julii Månad företog jag min
resa till Degerfors för at predika därstädes
den 3. hwilket jag wille göra för at fullgöra
mitt gifna löfte till dem när jag år 1777. reste
där, för at såsom Djekne viaticera, jag låfte då,
at såsom ärkänsla för deras godhet en gång
predika för Dem när jag skulle återkomma
ifrån Akademin, som just nu borde skje; ty
om det ej nu blefwe så kunde det kanske ald-
rig ske; emedan det wore mycket osäkert om
jag någonsin kommer tilbaka mera, när jag
nu reser bort.

Jag blef där höfligt emottagen af Capel Pre-
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dikanten Allenius och dess Fru. och den 3.
hölt jag min predikan. På eftermiddagen
straxt efter middags måltiden kom en af
grannarna i byn, som hette Johan Nils son,
som skickade in bud at jag måtte komma ut,
han wille tala med mig. Jag gjorde så, och fant
på förstugu bron en bonde sittande som war
så full och rusiger at han knapt årkade tala
och sitta; Hans afsikt war at skänka mig litet
pengar; men han behöfde en så ansenlig tid
för at taga upp och söka fram sin penning, så
at jag så när hade tröttnat at wänta på hans
gåfwa, och hade tilräcklig tid at göra mina re-
flectioner öfwer fylleriets wederstyggelighet.
Jag war i något bryderi om jag med godt sam-
wete kunde emottaga en gåfwa af en man
som war så full, och kanske derigenom tog
ifrån hustru och barn det nödwändigaste;
men då Herr Allenius lät förstå at huset war
wälbehållit och jag därtil med wiste mig så
wäl behöfwa respengar så emottog jag med
tacksamhet hans gåfwa, som, sedan han än-
teligen hant få utsöka hwad han wille gifwa,
bestod i ett plåt stycke, som wisserligen war
hedersamt af honom. Och ehuru full han war,
så kunde jag dock ej annat än högakta hans
wälmening och wälwilja. Om jag rätt mins så
geck jag sedan till Tolfman Pehr Thomas son,
för at tacka för sist; emedan jag där hade haft
natt härbärge när jag förra gången war där
och viaticerade. Men om jag utaf någon an-
nan där i byn feck några respengar mins jag
nu ej mera så noga.

Dagen efter reste jag åter hemåt, men icke
samma wäg längre än till Ytter Rödå; ty där-
ifrån tog jag wägen till Sellet, och så till Wän-
fors, där jag låg hos Thomas Pehrs son Son till
nyssnämnde Nämndeman Pehr Thomæ son
i Degerfors. Han war så hederlig at han icke
allenast wäl härbergerade mig, utan ock fölg -
de mig, dagen efter, wid pass en half mil för

at wisa mig wägen till Kassjö By som för den -
na gången war hufwud syftemålet för denna
min afwäg. Wägen war smal och mycket oba-
nad; men jag war dock mycket road af min
ridt; ty ibland annat träffade jag på en kulle
med hjerpungar, som flögo rätt muntert ehu -
ru de ej woro större än gråsparfwar, som myc-
ket roade mig; ty jag hade aldrig sedt dem förr.
Derefter kom jag till Lilla Häggsjön ifrån des
wästra sida och red, efter föreskrift, söderom
honom. Den som har sedd naturen i sin fäg-
ring kan föreställa sig det nöije jag njöt af at
se sjön, i ett mycket lungt och stilla wäder, så-
som en klar spegel, i hwilken solen dränkte
sina strålar och på hwars yta fiskarna öfwer
alt flitigt sprattlade; en sjö som på nära håll
omgafs af gröna löf och barr skogar och på
längre håll, flera öfwer hwarandra stigande
berg, på tre sidor såsom en ordentelig amfi=
theater. &c: Jag fortsatte min ridt och mötte
straxt en skogs eld, som nyligen hade härjat
ett widt fält på ömse sidor om wägen och en
aftynande rök upsteg på alla sidor om mig och
här och där bran elden något litet så at, om
jag hade kommit dagen förut, så hade jag ald-
rig sluppit där fram. I Kassjön drögde jag
några timmar och gästade min Cousine, som
war rätt glad öfwer min visite. hwarefter jag
fortsatte resan hem.

Wid denna tiden bytte jag bort min lilla bössa
åt en Glasblåsare wid namn Faler, som en dag
kom till mig och fick en större igen; ty jag
tyckte at min lilla ej war tjenlig at skjuta på
längre håll med. 1. R: D: war min mellangift.

Wid ett tilfälle då jag war hos Prosten Sund
och spisade där middag, hände at Gubben be-
gärde af sin Fru en sup på fisken. (Man måste
weta at Gubben gärna söp och Frun gömde
altid unnan bränwinet för honom.) Men hon
låddes icke höra honom; han begärte åter en
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gång, men förgäfwes; Då blef gubben ond och
ropte till så skarpt, at jag nästan flög up på
stolen: ”skall jag då icke kunna få mig en sup
när jag behöfwer och begär, det är owärdigt.”
Då måste änteligen Gumman gå i skåpet efter
flaskan. Detta gummans upförande, tyckte
jag, war för henne ganska litet hedrande och
undrade jag högeligen at hon i främmandes
närwaro kunde gå så långt; och fant at ryktet
om hennes snålhet måtte wara sant, och det
war ej under om gubben af förtrytsamhet nå-
gon gång söp, när hon icke unnade honom
det nödwändiga.

En annan gång när jag war i sälskap med
Komministrarne Nordlund och Häggström
och samtalet föll på mina Predikningar, så
sade den sednare: ”De äro braf, men det hörs
at Herrn har läst för litet goda och wackra
böcker; Herrn bör läsa mera.” Det war ej utan
at denna wälmenta påminelsen litet wille såra
min egenkärlek; men som jag fant af mitt
samwete at han hade rätt, och dessutom men-
te wäl, så feck jag låf at också hålla det till
godo, såsom en nödig påminnelse.

Som Magister Widgren wisade mig altid myc-
ken wänskap, så geck jag ock ibland till ho-
nom. Då en gång samtalet föll på Stickséns
Föräldrars och slägtingars i Röbäck afwoghet
och misundsamhet emot mig. Härwid ytt-
rade sig Magister Widgren: ”Jag war en gång
hos Nathanael Eriksson i Röbäck då hans
hustru talte om Herrn och war rätt otidig och
skamfull. Men jag swarte henne som hon för-
tjente och wisade Henne dess ofog, så at hon
måste tystna.” Jag tackade honom då för hans
wänskapsfulla förhållande som åtog sig mitt
förswar emot baktalare; och begärde at få
weta hwad hon hade sagt; men han wille intet
säga det, hwarken nu eller sedan, när jag en
gång frågte honom derom. Jag hade dock

gärna welat weta det och det endast för at
kunna anföra det i denna min Historia. Andra
afsikter hade jag wist icke dermed.
En eftermiddag kom jag tilfälligtwis at

spatsera i det gröna med Madame Berglund.
(Hon war Prosten Flurs dotter.) Wi satte oss
wid wägen nära klåckstappeln; och som hon
war mycket talför, så pratade hon om allahan-
da. Ibland annat om klåckerskans Madame
Kriströms strafbara upförande emot Magis-
ter Widgren, som war sådant, at hans rykte
war lederat för hennes skull. Saken skulle wa -
ra den, at Hon sökte på alt sätt, at ställa sig in
med honom för at få honom till sin amant
(Med sin man lefde hon illa.) Nu war hon i
mycken gunst hos Prostinnan och feck altid
i Hennes ställe fara på bröllopp och kläda
Brudar; ty måste han ofta wara med Henne
både hemma och borta. Och hon underlät
icke något tilfälle, då hon skulle på något sätt
kunna snärja honom. Ibland annat sökte hon
på bondbrölloppen at få ligga med honom i
samma rum, och anordnade med wärdsfolket
så, at de skulle bädda bådas sängar i ett och
samma rum, sägandes at sådant wore Magis-
ter Widgrens begäran; Hwilket när han feck
höra, så kunde han ej annat än mistycka det,
och geck i en annan gård och låg där. Hwilket
alt, ehuru oskyldig han war, ändock gjorde så
mycket, at det wäckte folks prat och hans
rykte feck stå emellan. Likaledes, fortfor hon,
är malicen så stor, at han beskylles för lapp-
flickorna Maria och Anna, hwilka i sin enfal-
dighet hafwa gifwit honom några små skän-
ker, och det har ej behöfts mer för sqwalret
för at få Historien fullkomlig; och sådant har
altid gjort mig ondt när jag har hört det,
hwarwid gumman ock nu fälde tårar. Nu war
wäl alt förbi och allmänheten skäligen uplyst
om rätta sammanhanget och Klåckerskans
coqvetterie; med imedlertid war det ej möj-
ligt för honom at wisa någon wänskap eller
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aktning för henne, hwilket jag ock för min
del sedan märkte när jag war i Prostegården
och hon war där.

Nu nalkades den tiden då jag borde tänka på
min bortresa; ty reste jag till Klabböhle by för
at köpa litet Lax till res=kost, som insaltades
i en bytta.
För samma orsak hade min Mor kallat till

sig en flicka ifrån Degernäs by, Galant Annas
dotter, för at sy mina lin kläder, såsom man -
stjetter, krås och skjortor, hwilket hon gjorde
rätt wäl. Till den ändan befalte min Mor min
Syster Margreta, at gå på gjärdan och klippa
åf wäfwen, som låg på bleket, hwad som ford-
rades till ett wist antal skjortor, det hon ock
gjorde; och jag geck med. Hon skådade då wäf-
wens båda ändar; och då jag märkte, at hon
war ärnat, at klippa åf den ändan som sämre
war wäfwen; så påminte jag henne därom, och
bad henne klippa åf den andra ändan; men
hon gjorde icke, utan förebar någon swep or-
sak, hwarföre hon det icke feck göra; men jag
märkte at hon med flit utsökte det sämre åt
mig, kanskje till sin egen fördel, hwilket något
förtröt mig. Jag sade dock ej något widare till
henne derom; ej heller nämnde jag något de-
rom för min Mor, utan lät det passera; men
wäl behölt jag saken i minnet.

Ofwannämnde flicka ifrån Degernäs war
mycket blyg, och då hon såsom främmande
skulle spisa med mig, så war hon helt förlä-
gen, hälst en gång när hon skulle äta löskokta
ägg; jag roade mig wäl åt hennes förlägenhet
i mitt sinne; men lät intet märka mig; utan
lärde henne huru hon borde bära sig åt. Ty jag
hade sjelf så wäl försökt huru swårt det är at
wara så blyg; ty wille jag häldre upmuntra
henne; men hon blef dock deraf ännu mera
förlägen, hwarföre hon sedan slapp äta tillika
med mig.

Nu blef mig berättat, at Briggen Wandrings
Man, på hwilken jag skulle följa hade afseglat
till Hörne, för at där taga full last, och skulle
snart blifwa färdig. Jag feck derföre mycket
brottom at rusta mig färdig och reste därföre
samma dag eller den 7. Augusti till Landskyr-
kan för at taga afskjed af Presterna och andra
Herrskaper. Derifrån reste jag dagen efter till
Staden i samma ärende; och blef där nog wäl
tröstad dermed, at Wandrings=man ej så has-
tigt skulle blifwa färdig. Jag reste derpå hem
och drögde ännu hemma några dagar. 

Mina föräldrar hade tilrustat wägkost åt mig
och så mycket, at jag äfwen borde hafwa nå-
got deraf qwar wid ankomsten till Åbo; ty
min afsikt war, at om möijeligt wore förblif-
wa wid Academien höst Termin. Summan af
min rese Cassa, som jag hade fått tillsamman
i Socknen och i Staden war wäl icke stor; men
jag tiltrodde mig dock dermed kunna bärga
mig åtminstone Höst Termin. Jag mins nu
icke mer min Cassas storlek såwida mina an-
tekningar hafwa förkommit, men jag är dock
säker at den ej öfwerstigit 500. daler koppar-
mynt.

När jag nu war resefärdig så geck jag i min
kammare för at på mina knän anropa Gud
om hans beskydd och at öfwerlämna mig i
hans faderliga wård under en så wigtig och
kanske långwarig resa. Ty jag hade fast beslu-
tit at wara och fara hwart som hälst Försynen
wille mig föra, om det ock wore såsom skjeps-
prest till Ost Indien. Ja ock at aldrig någonsin
komma tilbaka om ödet och Försynens skic-
kelse så skulle fordra; så wille jag dock wara
nögd med hwad som kunde hända.
Men midt under denna förrättning, så in-

trädde min Far i min kammare, då jag genast
steg upp igen. Han tilltalte mig som följer.
”Förr än du reser så will jag rådgöra med dig
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litet angående min dotter Margreta: Du wet
at wår förra dreng Emanuel ifrån Ansmarkgår
efter henne och begär henne, och hon är to-
kig nog at wilja taga honom; men jag är för
ingen del hugad för detta giftermål; Ty utom
det at han ännu intet har något at föda sig
med, så super han så mycket, så at hon ej an-
nat kan än blifwa olycklig med honom der-
före will jag höra din tanka härom, om du me-
nar det wore rådligt at släppa dem tilsam-
mans eller icke?” Jag swarte: At jag war aldeles
af samma tanka i detta fall, som min Far, samt
rådde honom, at om möjeligt wore söka af-
böja saken, dock icke med twång; utan med
lämpa och medelst föreställningar. Och jag
får i förrwäg nämna, at detta giftermålet af-
böjdes. 

Den 11. war min resedag, och afskedstagandet
ifrån mina Föräldrar och Syskon war för mig
denna gången långt swårare än den förra; ty
jag kunde icke tilbaka hålla mina tårar när jag
såg mina Föräldrar och syskon gråta. Orsaken
måste utan twifwel warit, dels at jag redan
hade försökt hwad det wille säga at wistas på
en främmande ort och hos andra uti fattiga
och snäfwa omständigheter; dels ock lärer fö-
reställningen om at jag kanske aldrig mera i
min lifstid torde få komma hem eller få råka
mina föräldrar, hwilket den framtida utsikten
med all sannolikhet tycktes förebåda; dels för
deras ålder skull, dels ock för mitt fattade be-
slut skull, (Se pag: 203. denna Boken.) Med ett
ord mitt hjerta war ganska mycket beklämt;
derefter fölgde alla mig wäster om åkern, hwa-
rest det andra sorge upträdet föreföll, när wi
skulle skiljas åt. Min yngsta Syster Maria
Christina, som skulle skjutsa mig och återtaga
min Fars häst, gret mäst ehuru hon war så ung.
Och denna hennes stora tilgifwenhet och kär-
lek fägnade mig rätt mycket.
När jag kom till Hörne, så tog jag härbärge

hos mitt Syskonebar Anders Pehrs son, en
Brukskarl; men briggen på hwilken jag skulle
följa war ännu icke ankommen; men kom
dock dagen därpå. Min Syster reste då hem
och jag hade mycken möda at kunna trösta
henne, så häftigt gret hon.

Derefter hälsade jag på Bruks Inspectoren
Herr Hägerman, som war en ogifter karl. Jag
hade ock ett ärende till honom, bestående där-
uti at en brukskarl hade narrat litet pengar af
min Mor, under förgifwande at skaffa någon
sårt läkedom för hennes sjuklighet, hwarföre
jag anhölt om hans biträde at kunna återfå
dessa pengar, det han ock wärkeligen gjorde.

Som Briggen war nyss kommen och hade
olastat, så hade jag god tid och ingen ting at
göra, hwarföre jag ofta war hos Herr Inspec-
torn Hägerman och hans unga Bokhållare,
hwars namn jag har förglömt. Jag spisade
mäst ständigt hos dessa Herrar; men låg hos
min Cousin. Om Lördags Afton war jag äf-
wen hos dessa herrar, Då Presten Olof Ren-
horn adjunct för KyrkoHerden i Nordmaling
förwäntades, för at hålla predikan för dem da-
gen efter; ty han hade åtagit sig at wissa tider
predika på Bruket, emedan där ännu ej war
någon bruksprest. Änteligen kom han om-
kring klåckan 6. på eftermiddagen. Och se-
dan han hade aftonwardsserat något litet, och
feck höra at jag för en liten tid bodde där, så
började han öfwertala mig, at jag måtte åtaga
mig at predika för honom dagen efter. Jag
swarte: at jag omöijeligen kunde åtaga mig
detta arbete, så mycket mindre som en så
ganskakort tid återstod at bereda mig på, och
såsom nybegynnare och nyläringe, så kunde
jag ej extemporera: Men han war så enträgen,
at jag ej slapp honom; och Inspectorn och
hans bokhållare hölle med honom, och alla
tre ansatte mig så mycket at jag måtte gifwa
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efter och åtaga mig detta arbetet. Jag begärte
då penna bleck och papper, samt Bibeln och
Psalmboken och satte mig i en kammare och
skref några rader på ett qvart ark såsom en
upränning till en Predikan, hwaröfwer jag
mediterade, så godt jag kunde om qwellen
och på mårgon stund. Ämnet war, om jag
mins rätt, om Bönen och dess nytta, i anledning
af Evangelium på XII. Sönd: p: Trin: at de
bådo Jesum at hällbrägda göra den döfwe och
dumme.20
I medlertid, såwida Herr Renhorn blef fri

ifrån Prediko bekymret, så reste han, tillika
med Inspectorn och Bokhållaren, genast till
Sörmjöle by för at roa sig; där de ock lågo öf-
wer natten, och kommo hem dagen efter före
Guds tjensten. Denne börjades och min Pre-
dikan aflopp bättre än jag sjelf hade wäntat,
och påstod en timma. Och hwaröfwer jag war
rätt glad; icke så mycket för det wanliga myck-
na berömmet skull; utan isynnerhet derföre
at jag nu någorlunda kände min styrka och ca-
pacité i detta afseendet; ty när mitt första för-
sök at extemporera aflopp så pass, så kunde
jag hoppas at jag i nödfall skulle kunna wåga
at gå upp och hålla en nödhjelps Predikan
ehuru jag ej wore så synnerligen beredd.

Min ro under denna min wänte tid war at til -
lika med Bokhållaren gå ut på skytte 1. a 2.
gångor på Bäcks skogen, hwarest war god till-
gång på hjerpar, men jag feck ej skjuta mer
än en. Desutom skulle jag en qwäll följa min
Cousin at lära draga så kallade Ena noten;
men som det icke blef lungt den natten, så
feck jag ej lära det hwartill jag dock hade myc-
ken hog och lust. Dessemellan geck jag och
botanniserade.
En qwäll hade ungdomen på bruket an-

stält en dans eller en så kallad: Lekstuga, då
jag sent på qwällen, när jag just war i begrepp
at gå till sängs, feck en billjet ifrån BokHål-

laren hwaruti han böd och anmanade mig at
komma med honom på dansen; och jag hade
ock kanske gått dit, ehuru jag ej hade mycken
lust dertill, om jag icke tyckt det wara så myc-
ket beswärligt at så sent åter kläda på mig;
samt så mycket afrådd af min Cousins Hustru
Johanna. Altså blef jag hemma och funde-
rade på den undfågna biljetten, som war till
mening och sammanhang mycket felaktig
och löjlig, hwaråt jag roade mig något. 
I medlertid började briggen blifwa färdig,

hwarföre jag skaffade ombord min kista och
öfriga små saker.

IX. Capitlet.
Resan till Stockholm och Åbo.

Jag hade nu stigit om bord; Briggen hette
WandringsMan, och Skepparen hette Hans
Tegström. Wi woro wist fyra Passagerare, jag
och en annan Student wid namn Jacob Lid-
stén. Han hade haft condition hos Herr Råd-
man Grahn i Ume och skulle nu till Upsala,
samt 2:ne flickor ifrån Ume, den ena en Jung-
fru Löfdal, och den andra Syster till Nathan:
Hedman. Wi lyftade ankar den 19. och afseg-
lade i mycket wackert wäder; samt fortsatte
wår segling med god framgång utan någon
anmärknings wärd händelse widare än at jag
af Skepparen feck lära practiken af naviga-
tions konsten; ty han seglade efter loggning
och bestick, som jag aldrig hade sedt förut;
emedan, de jag förut hade fölgt, seglade blott
efter Compass och landkänningar. På Norr-
botten kommo 2:ne små hökar flygandes och
satte sig i masterna än hos oss och än hos en
seglare som war helt nära oss, hwilka en Mat-
ros skjöt med min bössa. Märkeligt därwid
war at en liten fogel altid åtfölgde den som
sist blef skjuten, och då denne föll ned i watt-
net så flögde den lilla efter med ett sorgeligt
läte. Han fölgde sedan Briggen alt till Gräs 
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[---] ög där i land. Wid Öregrund dit wi an-
lände den 21. ankrade wi på eftermiddagen,
emedan Skepparen hade ett angeläget ärende
upp i Staden angående något tågwärke för
Briggen. Wi drögde dock där icke öfwer 2.
timmar, hwarefter wi genast afseglade något
litet stycke in i Öregrunds skären, där wi åter
måste ankra, antingen för motwind eller
lugnt wäder skull om qwällen, hwilket jag ej
så noga mins. Där lågo wi ett eller twå dygn,
då wi änteligen, men nog sent på efter mid-
dagen fingo en matt och sakta wind; Wi gingo
ändock till segels och kommo ut på Ålands
haf, där jag feck se den aldra wackraste syn,
som jag aldrig nånsin förr hade sedt; nämli-
gen hafwet fult med seglare som stodo i en
linia ända ifrån Öregrunds skären till Ahlhol-
marna. Om qwällen blef det stilla lugnet, så
at icke en gång fjädern rördes på wattnet, och
fartygen lågo alla stilla i en linia men wände
sig det ena hit och det andra dit. Wi roade oss
länge på däcket om qwällen i det wackra wäd-
ret, till dess sömnen infant sig då jag geck till
hwilo. Om mårgonen när jag i dagningen
waknade woro alla seglare kringspridda 
ikring hela hafwet; ty wi hade motwind och
alla gingo och kryssade för at få upp Ahlhol-
marna; men som wädret war något alfwar-
samt, så war det endast dem som hade hunnit
öfwer halfwa hafwet, som wunno ändamålet;
men de öfriga måste wända om, somliga åt
Grislehamns sidan och somliga till Öre-
grunds skären, ibland hwilka sista äfwen wi
woro; ehuru wi hade hunnit nästan på halfwa
så kallade sidan.

Efter par dagars liggande där fingo wi åter
wind, då wi seglade in i Stockholms skären.
Men på Furusunds fjärden hade wi så när blif-
wit olyckliga den 26.; winden war där emot
oss, hwarföre wi gingo och lofwerade för at
komma fram något stycke längre; Det blåste

dock icke hårdt. Men just i det wi hade lagt
rodret i le för at gå öfwer stag så kom en häftig
orkan och slog i seglen så häftigt at Briggen
krängde så mycket at jag hwar minut wäntade
at han skulle kantra öfwer ända, och relingen
war ibland nära at gå under wattnet. Ja Mars
och bramstängerna woro så krokiga som Cir-
cel bågar, och jag trodde hwar stund at de
skulle gå åf och båda seglen falla i sjön; at få
neder seglen war aldeles omöjeligt; ty nerha-
laren wärkade winkelrätt emot stången och
icke nederåt. Ett rop och stoij af skjepparen
och folket, som gjorde sitt bästa at hjelpa sa-
ken, och ett skrik af flickorna, gjorde saken
ännu mera hiskelig. At på minsta sätt manöf-
rera war lika omöjeligt; ty Briggen, som i
wändningen hade förlorat all fart, drefs blott
på sidan; så at ingen annan utwäg gafs, än at,
med spända segel, låta ankaret gå, hwilket ut-
rättade så mycket at Briggen började rida
emot wädret och rättade upp sig, hwarefter
man efter hand feck neder seglena och anka-
ret började gripa. Således aflopp saken utan
all skada; och det war wår lycka at wi woro på
den sidan af fjärden därifrån wädret kom, så
at wi hade hela fjärden at drifwa på; men hade
wi warit på åwäders sidan; så hade ingen ting
warit wissare än at wi hade legat på strand
med hela skråfwet; Och hade ej ankaret stop-
pat när det stoppade; så hade wi lika wäl legat
på samma strand; ty wi hade allaredan drifwit
öfwer större delen af fjärden.

Dagen efter fingo wi åter en liten wind som
hjelpte oss litet längre in i skären; men han
warade ej länge; utan måste wi åter kasta an-
kar, ej mycket långt ifrån träl hafwet, där wi
åter måste ligga öfwer några dagar. Tiden
skulle således warit oss mycket lång om wi
icke hade haft ett brädspel hwarmed Lidstén
och jag ofta roade oss; och dessemellan spelte
wi piqvet.21 Denne Lidstén war wäl i början
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hyglig nog at umgås med; men sedan blef han
mera kärf; och isynnerhet tålde han icke mi-
na små Historietter, som jag då och då berät-
tade och lämpade på det närwarande tale=
ämnet; af hwilka jag hade ett tämmeligen
godt förråd; så at jag tidt och ofta feck höra:
”åter kommer han med sina Historier.” Des-
utom war han också annars ibland kärf och
twär i talet; så at han ej tyktes hafwa någon
synnerlig god Karakter. Af denna orsak lärer
det ock warit, som han ej wäl kunde komma
öfwerens med Jungfru Juljana Arctædius,
som under hans tid tjente hos Rådman Olof
Grahn i Ume, som wäl hördes på honom när
han talte om henne. På denna resan skref han
ock ett bref till henne, i hwilket han ibland
annat war angelägen, at låta henne förstå i
post: Scripto at hon icke borde misräkna sig
på afsikten af hans bref.

Ej långt ifrån oss låg ett stort Hernösands
skjepp, hwarest wi en dag gjorde visite; där
war, såsom passagerare, en munter och myc-
ket pratsam fru, och en ung frodig Student ej
mindre qwick och språksam, wid namn All-
ting, om honom får jag framdeles tilfälle at
orda mera. Nu gjorde jag hans bekantskap.

I dessa dagar hade jag en roande dröm: Jag
tykte mig nämligen wara hos Herr HofRätts-
Rådet Ehrenmalm och i sällskap med Mam-
selle Rabenius, hwilka icke allenast woro
ganska goda och wänliga; utan också lämnade
båda sitt bifall till min begäran, at jag skulle
få blifwa hennes make. Jag satte wäl ej någon
lit till drömmar; men som detta en tid hade
warit en ljuf önskan; så hade derföre denna
drömmen en muntrande wärkan hos mig;
som jag hoppades skulle betyda något godt.

Änteligen fingo wi så mycken wind, at wi
den. 1. September upnådde Blåckhus udden;

kommo upp till Staden dagen därpå; men
fingo dock icke bron förr än den 3.

Nu fingo wi höra at på Drottningholm hölts
Carouselle nästan hwar eftermiddag, hwilket
war en högtidlighet, som jag gärna wille se;
och som det sades, at dagen därpå eller Sön-
dags eftermiddagen skulle wara en liten Ca-
rouselle därstädes, så beslöt jag at resa dit.
Herr Lidstén war nu icke hemma om bord;
(ty wi bodde altid om bord, såsom jag altid
hade gjort förut.) följakteligen måste jag resa
utan at hafwa någon känd i sällskapet. Wid
tjenlig tid geck jag till Kornhamn och träf-
fade där en båt, som ärnade sig tillDrottning-
holm; på honom steg jag om bord; och så
snart så många passagerare som rymdes woro
intagna, så företogs resan roendes. Efter an-
komsten, som geck hastigt och lustigt i gans-
ka wackert wäder, geck jag med hopen upp
åt lust Slåttet. Just då hade folket kommit
utur kyrkan, hwarest lärer hafwa warit Af-
tonsång, som nyss war slutat. Jag geck därpå
igenom en port in i Trägården, hwarest war
mycket folk både bättre och sämre. Jag fölgde
med hopen till dess wi kommo till en annan
twär gång till wänster, som ledde till en annan
port, hwarest war mycket folk. At beskåda
trägårdens eller byggnadernas fägring, hade
jag nu allsingen tid till; ty hela min upmärk-
samhet war nu wändt därhän, at få se Ko-
nungen, som sades wara här. Jag frågte en el-
ler annan af mina sido kamrater hwilken som
wore Konungen; Då änteligen en till slut
swarte: ”jo si där, den där med de där kläder-
na:” Då han i det samma pekade på en liten
man några få steg ifrån mig, som just i det
samma wände sig bort och förswan ibland
folk mängden. Hwarefter jag ock geck ut ur
trägården igenom sistnämnde port; ty jag
wille för ingen del komma sent, till Carou-
sellen.23 Denna porten, som jag sedan på af -
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stånd skådade war på ett ganska besynnerligt
sätt bygd; han war hög och i proportion bred
och liknade en äreport eller castell eller något
sådant; den såg braf ut på afstånd, och på dess
öfwersta högd woro någre åskådare. Men hela
byggnaden förekom mig såsom ett i hast af
spiror upgilrat wärk, som utwändigt war öf-
werdragit med målat papper uppbygt blott
för tilfället skull och såsom en prydnad wid
Caruselle platsen. Denne sista war en jämn
plan midt utanför denna porten, på hwilken
war byggd, liknelse wis at säga, såsom 2:ne pa-
rallela ledstänger, 3. a 4. alnar ifrån hwarandra
och ej fullo 2. alnar höga; men ungefär 2= a
300. alnar långa och en fullkomlig gatas bred
ifrån trägårds muren, med hwilken de ock
woro parallela; men midt på hwardera led -
stången war upsatt en bild af träd; gjord till
ett mennisko hufwud. Till höger war Trä-
gårds muren; men till wänster war en ledig
platts, så långt den jämna planen räkte, som
dock ej war mycket bred; men därinwid just
wid den mötande backsluttningen woro några
loger bygda: för Drottningens och andra för-
nämas räkning och där bakom woro loger för
Musicanter. Men bakom alt detta war en ej
mycket hög gräsbacke med få trän. Hela pla-
nen inneslötts af åtskilliga troppar, klädde
dells som Americaner, dells som Africaner
och dells som andra wilda folkslag; eller kan-
ske efter gamla Grækers och Romares cos-
tume, bewäpnade med bågar och koger eller
spjut, bärandes pappers sköldar, af hwilka en
del woro så långa, at de räkte ifrån halsen ned
till fotbladet men den ena troppen war icke
lik den andra. På den nämnde backen stod jag
med en myckenhet andra åskådare, eller ock
mot ändan till wänster, hwarest war någon öp-
ning at man kunde se. Efter någon liten wän-
tan började dessa troppar ankomma men
merendels ifrån särskilta håll, samt den ena
wagnen efter den andra; utur hwilka de stego

som togo sin platts i logerna, och körde sedan
bort. Men twänne wagnar woro af en Besyn-
nerlig skepnad. Hälst den ena i hwilken Print-
sessan Sophia Albertina åkte. Den liknade en
uphögd Tron, med sina trapsteg eller flera af-
sättningar framföre, på hwilka suto små gos-
sar klädda i likhet med den Tropp som war
Printsessans. Hon sjelf satt på sjelfwa Thron,
som wist war 4. a 5. alnar hög, och hölt en båge
i sin hand samt hade ett koger med pillor på
ryggen, såsom hennes Troppar. Det såg wåde-
ligt ut när hon åkte, hälst i början medan jag
war owan at se det; ty jag fruktade hwart ög-
nableck at det skulle stjälpa. I den andra wag-
nen som nästan war likadan satt förmodeligen
Hertiginnan. Drottningen med Kronprintsen
anlände sist, som stego i sin loge.
Derefter börjades sjelfwa Carousellen. De

täflande woro 6. a 8. Riddare till häst, klädde
hwar och en på sitt wis, ibland hwilka Ko-
nungen war en, med en Casqve på hufwudet,
prydd med en fjäderbuske; ock en annan
hade sluten hjelm, och swarta kläder: Hjel-
men öpnade han aldrig. Härtigarna woro utan
twifwel ibland dessa Riddare. Sjelfwa Ring-
ränningen geck till på det sätt, at twenne Rid-
dare på en gång redo ifrån hwar sin ända af
banan emot hwarannan, dock på hwar sin si-
da af henne eller tätt inwid de omnämnde
ledstängerne och det i fult galopp, så mycket
hästen orkade springa; Och ändamålet där-
wid war at Riddaren med sin lants sökte träffa
hufwudet af träbilden som war upsatt midt
på banan, och det åt wänster öfwer hästens
hals. De redo wäl alla braf och nästan altid
träffades bilden så at splittror af Lantsarna
flögo i luften; Men ingen hade dock så qwick
och mjuk häst som Kungen, som klyfde luf-
ten såsom en pil. Men en af Riddarena träf-
fade aldrig bilden hwartill hans häst altid war
orsaken; ty ehuru han sprang med full fors så
skygde han dock altid för bilden och wek
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ifrån banan, så at Riddaren aldrig kunde räcka
bilden. Wid hwar rännings slut, rördes musi-
ken såsom ett seger tecken; hwarefter hwar
och en Riddare red till sin tropp. Ränningen
skedde efter tour för hwart par Riddare. Men
så ofta twenne Wissa Riddares tour war at
ränna (som dock ej skjedde på en gång.) så
körde altid de twå beskrefne höga wagnarna
(i hwilka de omnämnde Fruntimren suto)
fram för ändan af banan, där de åskådade,
rännandet, hwarefter både wagnen och Rid-
daren återwände till en och samma tropp,
hwaraf jag slöt at dessa Riddare agerade dessa
Damers egenteliga Riddare, som rände Dem
till heder. Denne leken påstod en par timmar,
utan någon widare förändring, hwarefter Ca-
rousellen slutades då wagnarna och tropparna
efter hwarandra aftågade.

Som det redan war nära qwällen och jag war
helt främmande på stället och hade ingen,
som kunde ledsaga mig, så hade jag ingen an-
nan utwäg än at tänka på återfarten till
Stockholm; ty at gå och nogare bese stället
kunde jag icke ej heller war det tid därtill; ty
geck jag ned till sjö bryggan för at söka upp
slupen, på hwilken jag hade fölgt dit; men fan
honom icke, icke heller såg jag någon af dem
som jag hade fölgt dit. Men som jag såg at en
annan slup war färdig at afgå, så begärde jag
at få följa på den, som bewiljades. Men jag
hade icke farit långt förr än jag märkte at jag
ej hade träffat ut för det bästa sälskapet; ty
där war samlat en hop med geseller och slöd-
der, som sworo och hade hwarjehanda oan-
ständigt prat för sig, som jag styggades wid
och kunde ej annat än göra denna resan med
mycken olust. Ungefär på halfwa wägen wille
alla i land till ett ställe, som de kallade Lilla
Hässingen; men jag för min del hade gärna
önskat at få fara till Staden med ens; men
kunde dock icke göra något deråt, hwarföre

jag också geck in i wärdshuset eller krogen
hwad det war. Där tog sällskapet sig ännu
mera till bästen, under mycket buller; men
jag skaffade mig en bit mat den jag i en afläg-
sen wrå förtärde; och afbidade affärden i still-
het. Änteligen blefwo de färdiga och wi stego
åter om bord och resan fortsattes. Men woro
de bullersamma förut, så woro de det dubbelt
wärre nu; ty de gastade, skreko och sjöngo för-
färligt; och ju närmare det led till Staden
desto mera tiltog stojet; men jag blef deröf-
wer så ängslig och orolig, at jag på det högsta
önskade at snart få skiljas ifrån ett sådant
byke. Det war för mig så mycket mera obe-
hagligt, som jag aldrig war wan wid sådant,
och därtill med war det nu mörka natten; ty
klåckan war emellan 10. och 11. Ach tänkte
jag: at jag skall nödgas wara ibland ett sådant
följe; och hwad skall folket i Staden tänka,
som hör oss, annat än at wi komma såsom 
fiender; Och ho wet om icke Police betje-
ningen redan wäntar på oss för at inqwartera
ett sådant följe på wederbörligt ställe, och då
wore det högst förargeligt at jag skulle för-
blandas med sådant pack. Af sådan orsak til-
tog min oro och ängslan alt eftersom wi när-
mare nalkades Kornhamn. Änteligen lades
slupen till bryggan och jag war icke sen at
hoppa på landet och wille genast gå min wäg;
ty i ångesten förglömde jag betala roddarena,
hwilka ropte mig tilbaka; då jag wände om
och gaf dem ett 2. sk: stycke och geck så min
wäg; och detta alt så hastigt, som hade jag
flytt för fiender. Och ingen kunde wara gla-
dare än jag när jag änteligen såg mig wara al-
lena och sedan ombord på Briggen; så at jag
ej mera behöfde frukta för Police spioner.

Tisdagen derpå skulle det åter hållas Carou-
selle på Dråttningholm, som skulle wara full-
ständigare och med flera variationer. Ty be-
slöt jag at åter resa dit för at bese den, för at
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få något fullkomligare begrepp om de gamlas
så mycket omtalta Tornerspel, hwaraf detta
utan twifwel skulle wara en imitation. Jag öf-
wertalte då Lidstén at göra mig sällskap; och
wi gjorde oss färdiga till afresan och gingo till
kornhamn, för at söka någon slup at få följa
på. Just i det wi anlände till stället, så gingo
några wälklädda Fruentimmer framföre oss,
dem wi gingo förbi utan at gifwa widare akt
på dem. Men wi hade knapt hunnit dem för-
bi, förr än jag hörde en af dem säga: ”Ach si
Herr Stenberg.” Hwem är här, tänkte jag, som
känner mig; och wände mig genast om, dock
under fortgåendet, för at se hwem det kunde
wara; Och igenkände genast, till min stora 
förundran, Mamselle Renmark, ifrån Ume,
hwilken jag aldeles icke wäntade at träffa här.
Hon, tillika med sitt sällskap, satte sig i en
slup för at också fara till Dråttningholm; och
jag wille också stiga i samma slup; men ifrån
detta ögnableck war det omöjeligt at förmå
Lidstén at nu fara till Dråttningholm; jag för-
sökte på alt sätt at öfwertala honom, men det
war förgäfwes; han war så enwis, at han nöd-
wändigt skulle genast gå tillbaka till Briggen.
I medlertid satt Mamselln i slupen och såg
starkt på oss och tyktes wänta at wi också
skulle stiga om bord; Men när jag icke feck
Lidstén med mig så wille jag icke heller fara
utan någon känd i sällskapet. Nog hade jag
wäl mycken lust, at utan honom stiga i sam-
ma slup; men jag fant mig efter wanligheten,
för mycket blyg för at wilja sitta med så
många främmande Fruentimmer; bland
hwilka jag just ej fant mig skicklig at under-
hålla någon artig Conversation. Utom dess så
kunde jag föreställa mig, at en af dem säkert
war Mamsellens Guvernant, och de andra
hennes med pensionerer; ty något annat än-
damål med hennes wistande i Stockholm
kunde jag icke föreställa mig. Af den orsak
tänkte jag ock: det kan wara osäkert med

hwad ögon hennes Guvernant kan anse mig,
om jag kommer med, då hon förmärker at oss
emellan är någon bekantskap. Detta alt gjor-
de, at jag wände om till Briggen med Lidstén.
Där satt han mycket tyst och tankspridd så at
jag mycket wäl förstod hwad som feltes ho-
nom. Det oförmodade mötet, uprörde utan
twifwel en gammal, kanske mindre gynnad
kärlek; som han hade haft till Mamselle Ren-
mark i Ume, som nu gjorde honom så surmu-
len, eller ock torde Mamsellens wänskaps-
fulla utrop af mitt namn, då han förglömdes,
hwilken hon äfwen så wäl kände som mig,
hafwa förtrutit och förargat honom. Men för
at icke låta Lidstén förmärka, at också jag war
rörd, så sökte jag at wäcka hwarjehanda sam-
tal; men han war icke hugad derför. I medler-
tid war jag dock mycket mera munter, hwar-
till Mamsellns wänskapsfulla yttrande gans-
ka mycket bidrog. Ty det gladde mig ganska
mycket, at höra henne fästa så mycken up-
märksamhet, aktning och wänskapsfullhet
för min ringa Person; Och härigenom öcktes
icke litet min förra tilgifwenhet för Henne.
Wi sökte sedan at fördrifwa tiden med bräd -
spelet; men det war intet lif i hela wårt spel.
Jag grubblade wäl på huru jag skulle kunna
träffa henne, och huru jag borde göra henne
en visite; men först wiste jag aldeles icke hwar
hon bodde; och sedan, om jag änteligen skulle
kunna upspana hwar hon bodde, så fruktade
jag dock för Hennes Guvernant. Hon lärer li-
tet, tänkte jag wara sinnat, at lämna en aldeles
främmande yngling, hwars afsigter hon san-
nolikt skulle kunna mistänka, tilträde till sin
eleve; ty blef det icke heller mera för mig än
blott at tänka. Sedan blef intet någon resa åf
mera till Dråttningholm.

Förr än jag reste ifrån Ume blef jag anmodat
af Faster Stålman i Ström at söka upp hennes
Son Pehr Ström i Stockholm, och å hennes
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wägnar banna honom för sitt obeskedliga up-
förande i det han aldrig hade swarat dem på
flera deras bref; at han hade låtit sin hustru
dö i elände, utan at stort bekymra sig om
Henne; at han hade wanwårdat sitt barn som
också hade dödt, utan at låta sina Föräldrar
wete at han hade något barn; då de gärna hade
emottagit Det och skött det om han hade
sändt det till dem; och at han hade bedragit
den eller den på så eller så mycket pengar,
med hwad mera som de hade fått höra om ho-
nom. Jag lät dem ock förstå at han hade narrat
utaf mig 9. D: (Se pag: 21. och 24. Andra Bo-
ken.), som ännu mera ökte deras förtrytsam-
het emot honom. För at efterkomma denna
deras begäran geck jag ut en dag för at upsöka
honom, och feck anwisning at han mäst up-
pehölt sig hos Suttongs på Södermalm, där
jag också träffade honom på en wedskuta, där
han bar wed. Jag ropte honom afsides, och
frambar dessa hälsningar, så alfwarsamt, som
jag kunde, och bannade honom rätt mycket
på deras wägnar, och förestälte honom huru
litet han hade upfylt sin barnsliga pligt emot
dem. m:m: Jag påminte honom också min
lilla fordran, samt med huru liten redlighet
han hade upfylt sitt löfte. m:m: Han förebar,
i sitt swar, åtskilliga lama ursäkter, och låfte
wist nu snart skrifwa sina Föräldrar till. Men
som jag ändock fortfor at säga honom san-
ningen, utan at höra efter hans ursäkter; så
sökte han blott at komma ifrån detta taleäm-
net, bad mig at följa sig så skulle jag få mina
pengar, samt böd mig något till bästa, hwilket
alt jag märkte han gjorde blott för at blidka
mig och således slippa mina bannor. Jag tack-
ade honom för tilbudet; sade at jag intet trak-
tamente behöfde eller wille hafwa; men han
war enträgen; Men som jag gärna wille åter-
bekomma min lilla fordran; emedan jag i
mina snäfwa wilkor så wäl behöfde mina fyr-
kar; så fölgde jag honom, ehuru jag det ogärna

wille; ty jag fant förwäl huru litet det passade
för mig, och hwad upseende det skulle göra i
folks ögon, at jag såsom en någorlunda wäl -
klädd yngling skulle följa en slarfwig Gardis
karl på en krog. Min gissning slog intet felt at
ju icke det bar på ett sådant ställe. Där skulle
han nödwändigt gifwa mig win det jag måtte
taga emot och dricka, hwarefter han oför-
märkt gaf mig ett plåt stycke, med löfte at jag
framdeles skulle få det återstående, enligt Re-
versen. (Se pag: 24. 2:dra Boken) Glad öfwer
at hafwa återfått större delen af mitt, wille
jag icke på detta stället inlåta mig i något wi-
dare samtal med honom utan skyndade mig
derifrån så fort jag hant; Fullkomligen öfwer-
tyad derom, at han lika så litet kom sig till at
någonsin skrifwa sina Föräldrar, till, som jag
någonsin skulle återfå det återstående af min
fordran. Jag förstod ock lätt at han hade lånt
plåtstycket oförmärkt af krögerskan, som
han gaf mig.

Jag underlät icke heller denna gången at up-
wakta Öfwer Inspectoren Bäck, som war
mycket gunstig. Jag war så mycket mera wäl-
kommen, som han hade en wigtig sak, at an-
moda mig om. Nämligen; Han frågte: om jag
icke wille upsätta en Inlaga till Tull Directio-
nen i Upsynings Mannen Lars Ströms namn
i Rathan, om gunstig åtanka till någon be-
fordran för honom, wid någon skeende ledig-
het. Jag swarte: ”Det skulle wist wara min
glädje om jag på något sätt skulle kunna bi-
draga till min Farbrors framtida wäl, Men jag
wet icke huruwida jag wågar åtaga mig detta
ty jag har så dålig styl; och dessutom känner
jag icke så noga Tittulaturen till Tull Direc-
tion.” Och änteligen: ”allenast jag icke lider
något derföre om det framdeles blefwe be-
kant, at jag hade upsatt en sådan skrift.”
Härpå swarte han: ”Hwad det sista angår, så
är derwid allsingen fara, derföre will jag wara
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answarig. Jag will sjelf upsätta skriften i con-
cept; allenast Herrn will renskrifwa den, och
om stylen ej är så synnerlig wacker så gör det
intet till saken; De tro så mycket snarare at
det är hans egen hand. Nog skulle jag här få
dem som skrifwa det; men jag är rädd at deras
styl är känd utaf Herrarna i Direction; derföre
önskar jag, at en aldeles okänd måtte skrifwa
den, och jag wet ingen tjenligare än Herrn.
Jag wille gärna om jag kan” tillade han, ”bi-
draga till hans befordran och framtida wäl för
hans myckna beskedlighet skull.” Hans stora
nit, och hans warma wänskap för min Farbror
gladde mig ganska mycket; ty åtog jag mig
med nöje hwad han begärte. Och geck min
wäg sedan han hade sagt mig tiden när jag på
Stora Packhuset skulle få conceptet. På sagde
timma infant jag mig där, och emottog con-
ceptet af honom. Men på min frågan: Om
icke den borde skrifwas på Charta? huru stor
den borde wara? samt hwar den kunde fås?
swarte han: ”Skrif Inlagan färdig på wackert
papper; gå sedan på Stämpel Contoiret, och
lät Stämpla henne till så och så stor; Contoiret
är på Riddarholmen i det och det huset; begär
blott at det måtte Stämplas, så sker det straxt
emot den nödiga afgiften; Och när alt är fär-
digt så kom till mig med henne.” Jag gjorde
så; och alt geck som han hade sagt; och dagen
efter geck jag med henne till honom i hans
hus; Då han war ganska nögd och glad at kun-
na försöka något till Min Farbrors wäl.

När jag hade suttit hos honom någon stund,
i twenne hans döttrars sällskap, så anmodade
han sin yngsta dotter at spela klawer och roa
mig dermed. Hon satte sig genast till klaweret
och spelte derpå rätt mästerligt; åtminstone
så långt jag förstod; Men Hennes Far geck ut
efter någon liten stund. I början roade mig
detta rätt mycket; Men som jag ej war någon
musik kännare, så blef det till slut nästan lik-

giltigt för mig; Jag satt dock länge en tyst åhö-
rare deraf, med all den upmärksamhet som
både hennes konst och höfligheten hos mig
äskade. Detta war ock orsaken hwarföre jag
icke under samma tid kunde inlåta mig i nå-
got samtal med den äldre Demoisellen; ty jag
ansåg det wara ohöfligt af mig at icke höra på
musiken, då den andra endast spelte för at roa
mig; till denna tystnad bidrog ock icke litet
min naturliga blyghet och timidité, som ald-
raminst gjorde mig skicklig at företaga och
underhålla någon artig conversation med fru-
entimmer; Altså Sutto wi alla tre helt tysta
wist en fjerdedels timma om icke en half;
Den älsta Mamsellen wid bordet och sydde;
den yngre wid klaweret och spelte ouphör-
ligt; och jag på ena sidan af rummet wänd åt
klafweret seendes på den wackra spelerskan.
Jag hade wäl längesedan afbrutit denna både
för mig och dem ledsamma Scene dermedelst
at gå bort; men jag wäntade på Öfwer Inspec-
torns återkomst; hwar minut, ifrån hwilken
jag wille taga afsked med allone; emedan min
afresa snart instundade; men han kom aldrig,
jag wäntade honom förgäfwes. Änteligen steg
den äldre Mamsellen upp och geck efter ut-
seendet, mislynt i sin kammare, där hon drög-
de en ansenligt lång stund; och när hon kom
åter ut, så tyckte jag mig förmärka, at hon
hade gråtit. Jag fant då huru nödwändigt det
war, at göra slut på detta besynnerliga up-
träde, där jag fant mig spela en så löjlig role.
Jag fråkte derföre: Om icke Öfwer Inspec-
torn wore hemma? och sade: at jag wille taga
afsked af honom för sista gången, såwida min
afresa wore nära för hand. Derpå swartes mig:
at han hade gått neder i sin trägård. Jag steg
då genast upp och tog afsked af Mamsellerna
så höfligt som jag kunde, helt harmsen öfwer
mig sjelf och min blyghet, at jag aldrig skulle
kunna aflägga mitt pedantiska wäsende. Jag
geck så ned i Trägården; träffade där Öfwer=
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Inspectorn; tackade honom för all hans god-
het och tog afsked af honom. Under gåendet
till Fartyget, och sedermera gjorde jag mina
reflectioner öfwer detta uppträde, som woro
af följande art. Altså finner jag nu tydligt at
Öfwer Inspectorn geck ut med flit; men
hwarföre? Mån han icke war road at sitta med
oss? eller: Mån han icke gaf sig tid dertill för
sitt trägårds arbete? (Han war där sysselsatt
med at skyffla gångarna rena från ogräs.) eller
mån jag skall kunna tro, som dock är föga san-
noligt, at han har welat lämna mig tilfälle at
blifwa närmare bekant med hans döttrar; I
det fallet har jag mycket litet förståt at be-
gagna mig af tilfället; hwar och en annan ha-
de säkert bättre wetat at iaktaga hwad som
till en artig och beskedlig conversation hörer;
men jag bär mig altid åt som ett wåp i slika
fall. Och hwem wet: kanske min Person war
af flickorna mera ansedd än jag tror. Ty Hwar-
före geck den äldre Mamsellen i kammaren
och kom ut så gråtögd? war det för det hon
icke kunde spela klawer så wäl som sin Syster?
eller för det at jag tyktes wisa henne föga up-
märksamhet och aktning? eller at min up-
märksamhet för mycket tyktes wara fästat på
musiken och den wackra spelerskan? eller
oroades hon deröfwer at hennes behaglighe-
ter tycktes wara så mycket under Systrens, at
hon miströstade at kunna wäcka några öma
känslor för henne hos mig? Men härutinnan,
om så war, bedrog hon sig mera än hon trod-
de. Ty fast det war sant, at hennes yngre syster
war mycket skönare än hon, så war dock den
äldre icke utan behag, åtminstone i mina
ögon, hälst sedan hennes återhålna tårar hade
wäckt något medlidande för henne hos mig,
andra känslor ärfor jag icke, hwarken för den
ena eller andra; ty huru wacker den yngre än
war, så war dock något, jag wet icke hwad,
obehagligt och motbjudande för mig i hennes
anlete, som gjorde at hon syntes mig skön

utan behag; då deremot den andra, ehuru icke
wacker, hade dock icke i sitt anlete något
motbjudande; utan snarare recommende-
rande. Ach tänkte jag: om jag hade wågat och
förstått insinuera mig hos Henne, så kanske
det hade kunnat lyckas; och det wore wist
godt at weta med någon mera säkerhet hwa-
rest och hwilken min tilkommande wän wo-
re. Dock Gud känner all ting bäst: det torde
kanske wara för mig lyckligare, som det är.
Sådana woro mina tankar under hemgåendet,
som dock icke mycket fästade sig hos mig.

Dagen före min afresa kom, neder på fartyget,
till mig en Repslagare Gesell född i Ume wid
namn Jacob Höijer, som ännu bodde i Stock-
holm (Se pag: 29. denna Boken) och begärte
at jag wille emottaga ett bref till Åbo. ”Jo”
swarte jag; ”men till hwem skall det?” Denna
frågan wille han icke beswara, kanske för det
samteliga folket om bord hörde derpå. Jag,
som i det samma kom ihog hans promenader
förleden höst med Cousine Margareta Cath-
rina Forsell (Se loco citato) som jag wiste nu
wara i Åbo, så sade jag med en skalkaktig röst
och mine: ”Dock jag wet till hwem det skall;
jo bara jag får det omhänder så skall det säkert
komma till sin ägare.” m:m: Han tog så afsked
och geck bort för at förfärdiga brefwet, som
jag trodde; men jag wäntade förgäfwes på
hans återkomst. Då förstod jag, at han ej tyck-
te om mitt skalkaktiga swar, hwaraf han kun-
de begripa, at jag insåg hemligheten, och der-
före mistrodde han mig och min redlighet.
Hwilket dock war mig likgiltigt.

Änteligen blef Åbo Jagten färdig, hwarföre
jag genast flyttade dit ombord, sedan jag hade
gifwit Ume matroserna litet drikspengar och
tagit afsked af de få bekanta jag här hade. Herr
Lidstén hade redan par dagar förut rest till sin
bestämda ort. På Åbo jakten war, om jag mins
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rätt, inga andra passagerare än en något till
åren kommen Student ifrån Österbotten wid
namn Argilander. Han sade sig wara gift och
reste nu till Åbo för at blifwa Prest. Wi afseg-
lade ifrån Stockholm den 10. Men hunno ej
långt den dagen förr än wi, för mörkret skull
måster ankra. Dagen efter war åter wind då
wi seglade i sakta och wackert wäder. Som det
samma dag war Söndag, så wille jag gärna at
wi skulle hålla någon art Gudstjenst. Jag or-
dade wäl därom åt Skepparen; men han låddes
ej höra mig; och såsom jag war aldeles främ-
mande och hade ingen ting at säga ombord,
så kunde jag intet widare göra deråt. Jag tänk-
te då: jag skall tala med Herr Argilander hä-
rom; om jag får honom at biträda mig, så torde
det blifwa någon Gudstjenst åf. Men när jag
tiltalte honom derom; så swarte han mig näs-
tan på ett begabbande sätt. Detta oroade mig
ganska mycket. Jag geck derföre och satte mig
ensam fram på spelet i mycket oroliga tankar
och gjorde där mina reflectioner. Ach tänkte
jag huru litet frågar detta folket efter Gud och
Christendomens utöfning; Och Argilander,
som reser för at blifwa Prest, Huru litet af
warm Gudsfruktan bor icke i hans hjerta,
han, som borde föregå andra med goda exem-
pel; han tyckes hafwa mycken liten aktning
för det godas och Christendomens tilwäxt hos
menniskor, åtminstone tyckes hans Prester-
liga nit wara ganska ringa. Hans lefnad hittils
tyckes äfwen bewisa det samma; ty det har
knapt skjedt utan orsak, at han på alsintet har
nödgats gifta sig och redan har barn. Så är man
snart färdig at döma andra. Jag satt så länge
uti min ängslighet och suckade till Gud, at
han i sin nåd och godhet wille ledsaga mig un-
der all min lefnads tid, samt om jag någon
gång blefwe Prest att han då altid wille böja
mitt hjerta till hans sanna dyrkan, och utrusta
mig med wilja, nit och kraft, at föra ett så wig-
tigt ämbete. När qwällen blef hade wi hunnit

något litet förbi Kapalskär, där wi, i en liten
och säker hamn emot Söderarms utlopp, kas-
tade ankar; Och hwarest förut lågo 5. a 6. fin-
skutor.

Dagen efter hade wi åter wind då wi seglade
öfwer Ålands Haf; med en wacker och hyglig
fart; icke heller blef jag sjösjuk. Emedlertid
hade wi efter wanligheten hwarjehanda sam-
tal; då till slut, jag mins ej af hwad anledning,
taleämnet blef, om Fruentimrens barnsbörd
och deras swårighet; Hwarwid Herr Argilan-
der omtalte hwad nöd hans Fru led wid detta
tilfället. ”Det är högst ryswärdt”, sade han, ”at
se och höra sin maka, som man ömt älskar lida
så grufliga plågor, det skär en innerst i själen.
Och om man kunde föreställa sig det förut, så
tror jag säker at intet så många skulle wåga på
at gifta sig.” m:m:.

Samma dag seglade wi äfwen igenom Ålands
Skärgård, samt öfwer Skiftet, och hunno med
möda medan dager war till de första finska
skären där wi i ett trångt sund ankrade. Här
wille några fara till en by, som låg ungefär ./2.
fjärdedels Mil ifrån ankarstället; hwarföre jag
äfwen gjorde dem sällskap tillika med Herr
Argilander. Denna lilla biresa war i intet an-
nat afseende anmärkningswärd än at jag feck
tilfälle at se något, som jag hwarken förr eller
sedan har sedt. Det war nu det tjockaste höst-
mörker som någonsin i nedannet kan wara;
Men när jag steg upp på Sjöbod bryggan så
såg jag, på den och bodgålfwet framföre dö-
ren, fult med små gländsande stjernor, som
lyste såsom eldgnistror. Jag förstod wäl at det
war något phosphoriskt sken; men kunde ej
begripa hwad som kunde förorsaka det; ty lys-
wed såg jag wist at det icke war ty det hade
då warit större och icke såsom gnistror. Men
på min yttrade förundran häröfwer, feck jag
till swar, at det ej war annat än strömmings
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fjäll, som ibland så lyser i mörkret, hwilken
egenskap jag aldrig förr hade wetat, at ström-
mings fjällen ägde. Det tjocka mörkret lärer
ock mycket bidragit dertil at de lyste; ty det
war så mörkt, at wi med möda hittade igen
gården som knapt war ett bösseskott ifrån
oss, och stöpo wi öfwer stenar och gropar öf-
wer hwarandra wid fram och återgåendet. Wi
återforo snart till wårt fartyg där wi såfwo

sött till morgonen, då wi woro så lyckliga när
wi waknade, at wi ännu hadewind, hwarföre
wi genast lyftade ankar och afseglade; med
den lyckliga framgång at wi samma dag, som
war den 13. September, anlände till Åbo bro.
Där jag lyckligen hade slutat min resa, och
men den will jag ock sluta 
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G. 
Galant, Anna, en något åldrig Sold: dott: i Degernäs } 200.
– – –, dess dotter
Gerding, Matts, Borgare i Ume, sedan i Rathan.         } 20.
– – –, Dess hustru
Gesäller, i Stockholm 220.
Gosse i Hössjö 116.
Guldsmeds Gesäll på fartyget 36.
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Häggström, Olof, Skepps Byggmästare i Stockholm 31.
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Jonas Hans son, Bonde i Sörmjöle 160.
– – –, dess Son onämnd 161.
Jungfru, ifrån Ume onämnd 15.
– – –, en i Stockholm 33.
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Kronprintsen, på Drottningholm 219.
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Lidsten, Jacob Student 209.
Lindahl Demoiselle i Nordmaling } 120.
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– – –, deras Mor 189.
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Maria Nils dotter Piga i Sörmjöle 160.
Matros, finsk, onämnd 12.
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Modin, Olof, i Ume 105.
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Nathanael Erics son, Bonde i Röbäck    } 197.
– – –, dess hustru 
Nerpin, Henrics Fru Rådmanska i Ume 54.
Nils Pehrs son, Bonde i Holmön 150.
– – –, – – – på Öhn 146.
Norberg, Maglena, i Stockholm ifrån Ume 22.
Nordin, Sofia Magdalena, Demoiselle i Bygde 85.
Nordlunds Fru Komministerska i Ume 173.
– – – Elisabeth Catharina dess dott: onämnd 172.
Nortman, Carl, Prost i Bygde 84.
– – –, dess Fru 85.
Novander, Injegneur i Bygde 86.

O.
Okänd, en På Drottningholm 216.
Olof Michaels sons Hustru i Obola 55.

P.
Pehr Erics son i Hallen i Nordmaling 117.
– – –, Josephs sons Hustru i Stöcke 78.
Piga i Bygde Prostgård 86.
Pilson, Tullförwaltare i Ume 82.
Printsessa Sofia Albertina på Drottningholm 219.

Q.
Qvarnström, Orgbyggare Enka ifrån Ume   } 36.
– – –, Dess Son

R.
Rapon, Enke Fru i Stockholm   } 20.
– – –, dess dotter 
Renmark, Rådman i Ume 186.
– – –, Dess dotter 59.
RustHållare i Pargas Socken onämnd 10.

S.
Sandström, Assessor i Stockholm } 21.
– – –, dess mor
Sigfrid Simons son, Bonde på Teg 59.
Skeppare, finsk, onämnd 11.
– – –, ifrån Åbo onämnd 238.
Skjutskarl, en i Nordmaling 123.
Solin, Dansmästare 151.
Strumpflickerska i Stockholm onämnd. 18.
Svanström, Lars Bränmästare i Ume 94.

T.
Tafvelin, Jonas, Skeppare i Ume 15.
Tegström, Hans, Skeppare i Ume 209.
Thomas Pehrs son i Wänfors 194.

W.
Waktmästare på Åbo Cancellie onämnd 7.
Wessling, Pehr, Styrman ifrån Ume 15.
Wibelius, Olof, Lands Sikter i Åbo 7.
Widgren, Eric, Adjunct i Ume 65.
Wigner, Gammal Student i Ulfön 40.
Wästgöte 150.

89

Inl. PSL bok 3 tryckklar_PSL 3  2015-03-10  16:28  Sida 89



Inl. PSL bok 3 tryckklar_PSL 3  2015-03-10  16:28  Sida 90



Pehr* Stenbergs
Lefwernes Beskrifning

Fjerde Boken

Af honom sjelf författad

på dess

Lediga stunder.

*Petter, Peter, Pehr anser jag för likgiltigt at bruka.
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Pehr Stenbergs
Lefwernes Beskrifning. 
Fjerde Boken.

Innefattar 3. år, 10. månad: 23. dagar. 

1. Capitlet. 
Ett kort wistande i Åbo. 

Min första omsorg war, at få hyra en kam-
mare, hwarföre jag sökte upp, min fordna
wärdinna Hongola gumman, der jag straxt
feck härberge i min gamla kammare, som nu
råkte wara ledig.

Min ankomst till Staden råkte wara mark-
nads dagen; den 13. Sept: men det oaktad
klädde jag mig genast, så snart jag hade fått
mina få saker ifrån fartyget på min kammare,
och liqviderat fragten, och geck at upwakta
min Gynnare Herr Professoren Billmark. ty
jag hade ingen tilfredsställelse innom mig
själf förr än jag hade afbördat mig denna min
skyldighet. Han yttrade sig at Han war myc-
ket nögd öfwer at se mig wara återkommen;
men, fortfor han: ”kom till mig sedan detta
marknads stoijet är förbi, jag har något at tala
med Eder; nu hinner jag ej.” Jag swarte härtill
at jag så wille göra, tog afsked och geck bort;
men undrade hwad han wille mig. 

Därnäst förglömde jag icke min wälgörares
Öfwer Inspectorn Callmeijers hus, där jag
med wanlig wänskap emottogs. Där träffade
jag åter Cousine Greta Cajsa Forsell, som jag
förmodade, och hade färska hälsningar till
henne ifrån Hennes mor, Hon war wälmå-
ende och uppklädd, såsom en annan förnäm
Dame och såg rätt wäl ut, så at jag så när intet
hade igenkänt henne. (Se om Henne pag: 15.
och f: Tredje Boken) Nu feck jag också höra
at Farbror Callmejer redan hade tagit sig en

Informator för sina dotter Söner, hwilket hö-
geligen fägnade mig af den orsak, som är
nämnd pag: 800. Andra Boken. Men jag sak-
nade dock i Huset Cousine Christina Call-
meijer, hwilken under min bortowaro hade
blifwit gift med Rydman, som war nyligen
blefwen KyrkoHerde i Torne, och af denna
grund war denna saknad fägnesam. 

Farbror och Faster woro för denna gången
icke hemma. Men deras Son BefallningsMan
Jacob Callmejer, kommen ifrån Tafvastland,
gaf oss äta aftonward af sin resstek; som han,
under spisandet lät oss förstå wara häststek
(enligt hwad i avisor den tiden mycket skrefs.
det war den första och enda gången jag den
har ätit. Den geck braf, så länge jag det icke
wiste, men sedan wille det icke gå. Se häraf,
hwad opinion åstadkommer.)

Jag förglömde icke heller HofRättswakt-
mästaren Finberg och hans Fru, hwilka gjorde
mig en så reel tjenst wid afresan (Se pag: 6.
3:dje Boken.) så mycket mer som jag hade
hällsningar ifrån Hennes Syskon och släg-
tingar i Ume. Flera visiter hade jag intet at
göra, utom hos en eller annan Student af förra
bekantskaper, ibland hwilka den förnämsta
war Herr Magister Bergstedt, som nu hade
mina förra Disciplar Rabenius och Lybecker
under sin wård; dock bodde han icke hos Hof-
rättsRådet Ehrenmalm; utan på ett annat
ställe, och af honom blef jag med hans wan-
liga warma wänskap emottagen. Till Hof-
Rättsrådet Ehrenmalm hade jag icke lust att
gå; ty blef det också aldeles uraktlåtit. 

Således nu åter ankommen till Academien
war min afsikt at åtminstone denna höst=
Termin förblifwa derwid och ej så hastigt
söka Condition åtminstone så länge min lilla
rese Cassa sådant tillät.

Efter par dagar geck jag åter till Herr Profes-

1785. 
Septemb:

Visiter.

2.
1785. 

Septemb:

Cit: p: 534. 6:te
Bok:

3. 
1785. 

September

4. 
1785. 
Septemb:

Afsigt.

Angående 
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sor Billmark; då han förestälde mig den frå-
gan: om jag icke genast wille emottaga en för-
delaktig condition? Jag swarte: at jag åtmin-
stone denna termin önskade få freqventera
Academien, och då först utbad jag mig dess
gunstiga recommendation till en sådan för-
mån. ”Men hörpå Herr Stenberg”, fortfor Pro-
fessorn, ”Detta är en fördelaktig condition af
900. dalers lön, och jag har just hållit honom
för Er räkning, och Ni bör antaga den; ty
Herrn torde med tiden derigenom blifwa re-
commenderad. Det wore hos Baron och Öf-
werste Löitenanten Carpelan. Han bor på sin
Landtgård goda twå mil härifrån, som heter
Odensnäs eller Odensari; Han har nödgat
mig, at emottaga hans Herrar Söner, sedan
hans förra Informator Fjällman reste dädan
och jag har ej tid at skjöta dem, derföre wille
jag blifwa dem qwitt och såge hälst at Herrn
wille emottaga den, som jag känner är be-
skedlig karl; jag tror at Herrn med tiden ej lä-
rer tappa derwid i befordrings wägen; ty han
är i mycken nåd hos Kungen, som endast talte
wid honom när han sist war här i landet.” Jag
tackade då på det förbintligaste för den gunst
och godhet som Han mig härmed bewiste, för
det förtroende som han hyste till mig; emot
hwilket jag önskade kunna swara, samt för
den omsorg han hade för mitt wäl; och sade
mig wara hugad at emottaga tilbudet. Ty jag
tänkte: ett så godt tilbud bör jag icke låta gå
mig utur händerna; det är wäl sant at jag myc-
ket wäl behöfwer at biwista Academien, men
det är då mycket osäkert om wid Termins slut
ett sådant tillbud gifwes, Och min lilla Cassa
är för obetydlig at lita på i längden och kanske
före Termins slut är hon all, derföre är det så
godt genast emottaga denna Condition. ”Jag
skall då”, sade Professorn, ”skrifwa Herr Ba-
ron till härom, och innom 14. dagar tror jag
mig få swar, då Herrn skall få weta widare hä-
rom.” 

Men förr än jag geck sade Professorn: ”Wänta
litet Herre; ty han har litet pengar at få af
mig.” ”Hwad skulle det wara för pengar,”
frågte jag, ”ty jag wet alsintet åf något sådant.”
”Jo jag wet det wäl jag”, sade han, och geck i
andra rummet. Men jag undrade högeligen
hwarifrån dessa pengarna skulle komma. Han
kom så tilbakas och gaf mig dem (Summans
storlek mins jag ej hon war dock obetydlig)
och sade ”det är Herrns Stipendium”, hwaröf-
wer jag blef rätt glad och sade: jämte tacksä-
gelser för det han hade bewakat min rätt, ”jag
wäntade aldeles icke at få något häraf såwida
jag hade warit borta ett år.” ”Jo” swarte han,
”detta är för det sista året som Herrn war här.”
Detta war ock den enda gång som jag har up-
burit Stipendium. 

Sedan frågte mig Professorn: om det war sant,
at jag hade sökt någon närmare bekantskap
med Mademoiselle  Rabenius. ”Jo”, swarte jag,
”det äger wäl grund; men jag försäkrar endast
i en honet och ärlig afsigt.” Detta tillade jag
med flit, till at förebygga och mota mindre
wederbörliga tankar och gissningar ifall Hof-
RättsRådet Ehrenmalm hade späckat sin be-
rättelse med några obehöriga historier. ”Det
twiflar jag aldeles icke på,” swarte Professorn,
”och icke heller har HofRätts Rådet Ehren-
malm sagt annat. Men Herr Stenberg; jag will
ge honom ett godt råd följ det: Låt blifwa at
tänka på sådant så länge; han hinner nog när
han kommer i den belägenhet då han kan
gifta sig, och det torde ej skje så snart.” Jag
yttrade mig då, at det wäll icke wore något
ondt uti, om man imedlertid utwalde sin blif-
wande wän och wore trolofwad; man wore då
mera trygg. ”Ja kära Herr Stenberg”, fortfor
Professorn; ”låt blifwa det där; ty jag försäk-
rar, at långwariga trolofningar äro sällan eller
aldrig lyckliga; De hafwa mångfaldiga olägen-
heter med sig; (och många hafwer ångrat
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dem)” (Han talte af erfarenhet; ty han war 7.
år trolofwad med sin fru; och föga öfwer året
gift när hon dog.) ”Nog får han altid hustru,
twifla ej på det.” Ja ja tänkte jag: du torde wäl
ej hafwa så orätt; men jag hade dock min egen
tro och öfwertygelse, som sade mig, at jag
hade föga lust at följa Professorns råd, som sä-
kert skulle blifwa åsidosatt om något tjenligt
och behagligt föremål skulle yppas. Föröfrigt
tänkte jag om herr Professorn kände mina af-
sikter och ändamål (Hwarom före är nämnt)
så tror jag at han skulle gilla mitt upförande.
Desutom: om jag wore mägtig, at, efter denna
tidsens fördärfwade sed, såsom binn besöka
alla blommor; så skulle icke heller jag fråga
derefter; men som mitt samwete ej sådant
tillåter, så är det ej under om jag söker mitt
hjertas sällhet uti en närmare förening med
ett dygdigt fruntimmer; och hwarföre skulle
detta mig mera förmenas än andra. 

Dernäst föll samtalet på HofRättsRådet
Ehrenmalm; eller war det wid ett annat till-
fälle; Då jag yttrade mig om hans lynne och
character, at han wäl ibland, hälst när man på
gatan mötte och hälsade på honom, såg gan-
ska blid och wänlig ut; men torde dock icke
wara så synnerligt god. Ty at dömma af hans
egna berättelser om hans små uptåg och
skalkstycken, som han i sina dagar då och då
har warit road af at utöfwa; såsom at gifwa
hästen hastigt sporrarna, så at den bakpå sit-
tande skjutts påiken måtte falla i watten put-
sen, med flera sådana, som han altid med nå-
got slags nöje berättade, så utmärkte, de, efter
mitt tycke, ej synnerligen honetta tänkesätt.
”Sådant”, swarte Professorn, ”äro ordenteliga
påjkstreck, som aldraminst passa för en man
af stånd och wärde.” Jag fortfor: ”Sådant torde
dock wara skjedt mera i hans yngre år än som
nu; emedlertid han må föröfrigt wara huru
han kan, så är det dock altid hyggligt och mun-
trande at se ett gladt ansikte.” ”Ja”, sade Pro-

fessorn; ”men när glädligheten består blott i
smilning, så äger den alls intet wärde; ty det
är sämsta folket, som smila och wisa sig släta
och goda; men dölja alt ondt innom sig.” 

I dessa dagar hade jag en dröm, Jag tyckte mig
wara i Fröken Albertina Eleonora Gripen-
bergs sällskap, och anmälte min begäran om
at få blifwa hennes make; hwarvid hon wiste
sig ganska öm och wänlig emot mig och swar-
te: ”Nej will jag icke gifwa; men jawågar jag
icke.” Om denna drömmen gäller samma om-
döme, som nämnes pag: 214. och 215. Tredje
Boken.

När jag en dag feck höra att HofRättsRådet
Eek ifrån Töfssala war i Staden, så sökte jag
genast up honom, och begärde at få min lilla
fordran betalt som jag hade tillgodo hos hans
älste Son Nicl: Henr: Eek min fordna intima
wän, och som nu hade blifwit galen. Den war
för några lottsedlar, som han i bref hade an-
modat mig at för hans räkning upköpa, sum-
man war dock ej större än wid pass 1. R:D: 16.
sk: HofRätts Rådet wille undandraga sig be-
talningen häraf; men då jag wiste honom
flera hans Sons bref härom, så kunde han icke
aldeles neka min fordrans riktighet. Han bad
mig imedlertid stiga in i en annan kammare,
där jag oförmodligt träffade nyssnämnde
hans Son, som så aldeles war ifrån sina sinnen,
at han stod såsom en bild utan at tala eller
swara, hwarken wist eller tokigt; och då såg
jag, at det igenom resonementer eller corre-
spondence war förgäfwes at söka wäcka några
tankar hos honom som jag förut hade trodt.
(Se pag: 167: Tredje Bok.) Efter någon liten
tids wäntan kom åter HofRätts Rådet tilbaka
och gaf mig mina pengar; men wände sig
straxt till sin Son och sade med en förtrytsam
ton: ”Se så får jag åter betala dina skulder”,
hwaraf jag fant, at jag icke war den första som
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hade fordrat honom. Fadren geck straxt i sitt
rum igen; men jag stannade qwar och med
oro betraktade hans sons bedröfliga belägen-
het; hwarefter jag åter geck till HofRättsRå-
det för att taga afskjed af honom och hans
Swåger min fordna Patron Sergeant Ridder -
stadd; som äfwen war där, och som jag alldrig
hade träffat sedan jag reste ifrån honom. Han
war ock inne och hörde huru jag igenfordrade
mina pengar af HofRätts Rådet; men icke
desto mindre låddes han icke komma ihog
den lilla fordran, som jag hade innestående
hos honom af min lön; Jag tänkte också på-
minna honom derom; men jag tyckte at til-
fället ej war så lämpeligt för HofRättsRådet
skull; utom det, at jag wiste at han war fattig,
och jag kunde umbära den summan. Kanskje
jag framdeles råkar honom allena, så får jag
nämna derom; hwarock icke så är förlusten
måttelig. Jag teg därföre tog afsked och geck.

Med HofRättsRådet Eeks andra Son Carl
Gustaf war jag wäl ock något bekant, men ej
med någon förtrolighet. Honom träffade jag
en afton på Tammelins Kaffehus dit jag hade
gått, jag mins ej af hwad anledning. Där war
han i samtal med en Student om flickor, och
huru han hade haft tilträde till dem och fått
njuta det nöje, som lösaktigheten endast ef-
tersträfwar, m:m: och detta så oblygt och utan
sky för mig eller andra. Jag stygdes wid sådana
samtal, ehuru jag ej wågade låta märka mig,
emedan jag wäl kunde föreställa mig, at den
andra war lika sinnad som han; och då hade
jag endast förwärfwat mig begabbelse och
bespottelse. Ach tänkte jag: huru liten känsla
hafwen I icke för Gud och dygden, som så
fräkt och uppenbart kunnen hålla sådana
samtal. Om du betänkte, och med upmärk-
samhet beskådade din Brors bedröfliga till-
stånd och belägenhet, så torde helt andra tän-
kesätt hos dig wäckas; och lasten skulle blifwa

en wederstyggelse för dig. &c: Men nu kunde
jag blott hemligen sucka öfwer dem och geck
straxt ifrån dem. 

Jag har i 2:dra Boken pag: 843. omnämnt huru
jag på en handelsboda hade fått tilbaka 2. sk:
för mycket, samt orsaken hwarföre den icke
sedan blef återlämnat. Nu beslöt jag derföre
at återlämna dem. Icke derföre at summan
betydde något hwarken för dem eller för mig;
utan jag wille icke weta med mig at jag hade
något med orätt ehuru litet det war. Samma
gosse jämte en annan betjent fant jag nu på
bodan; jag lade derföre 2. sk:s stycket på dis-
ken och sade: ”Detta gaf Ni mig en gång för
mycket tilbaka, hwarföre jag nu återlämnar
det.” ”När skedde det?” frågte han. ”Jo i wåras
ett år sedan; men jag har ej förr kunnat af-
lämna det emedan jag har warit rest öfwer till
Swerige.” Härwid stodo de båda och gapade
icke allenast med en förundrande= utan äf-
wen med en begabbande mine; och då jag det
märkte skyndade jag mig utur boden och
tänkte: Ni mågen tänka härom hwad Ni will,
och bespåtta ärligheten huru Ni kan, det sät-
ter jag mig öfwer, ty jag wet med mig, at min
afsigt war ren; Men häraf hafwer jag lärt huru
litet wärde Ni sätten på ärligheten, samt huru
litet af denna dygden finnes hos Eder.

Den i 3:dje Boken pag: 214 omnämnde Stu-
denten Allting war också nu i Åbo med hwil-
ken jag då och då war i sällskap. Han war en
storpratare och mycket klyftig; och tog sig
före ibland at ordkastas med mig, dock i wän-
lighet; en sådan öfning war för mig owan;
men jag förswarade mig dock så godt jag kun-
de; Han antastade mig flera gånger på detta
sättet, förmodeligen i början för det han kan-
ske ansåg mig för at wara enfaldig; Och då jag
det märkte så sökte jag, at intet blifwa honom
något skyldig, och fullbytte honom någor-

13. 
1785. 

Septemb: 

Rätt artigt 
samtal. 

14.
1785. 

Septemb:

2. Skillning: 

15. 
1785. 
Septemb:

16. 

1785.
October 
Klyftighet.

96

Inl. PSL bok 4 tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:33  Sida 96



lunda, hwarigenom jag sedan blef mera fri
ifrån sådana tilbud. Och till slut drucko wi
Brorsskål wid ett gladt tillfälle. 

Denna tiden geck jag en dag till Callmeijers;
Då Cousin Calloander äfwen war där, som
började at bry Cousine Greta Cajsa Forsell för
hennes fästman i Stockholm, hwilket hon
icke låddes förstå, eller aldeles icke wille är-
känna. Anledningen härtill hade han fått af
något hennes bref, som han hade kommit öf-
wer, och som hon hade fått ifrån Stockholm.
Man påminne sig Hennes förr omtalta pro-
menader med Repslagare gesällen Jacob Hö-
jer i Stockholm, (Se pag: 29 3:dje Bok:) Han
tillfrågte ock mig om jag hade mig något hä-
rom bekant, och om det icke war sant det han
påstod. Jag swarte: at saken torde äga sin
grund; ”ty jag träffade en nu i Stockholm, som
anmodade mig om at emottaga ett bref till
Cousine, det jag lofte men han kom aldrig se-
dan med brefwet” (Se pag: 237. 3:dje Bok:)
Detta swar tycktes hon mistycka, det jag ej
skötte om; Detta sade jag icke för att bry hen-
ne, och ännu mindre för at få wara elack emot
henne; utan, som jag märkte at Cousine Cal-
loanders tal upjagade hennes ambition, så
tänkte jag: det kan intet skada at jag hjelper
till; Ty derigenom torde hon så mycket sna-
rare afwända sina tankar ifrån Höijer, som är
ett partie som föga passar för henne.

Nu feck jag en dag bud ifrån Professor Bill-
mark, at jag borde komma dit emedan Öf-
werste Lieutenant Carpelan nu wore hos ho-
nom och wäntade på mig. Jag klädde mig då
genast så fort jag kunde och geck; men när
jag kom neder på gården utur min kammare,
så mötte jag samma gubbe, som sålde mig sina
så kallade repetiner, som skulle kunna taga ut
fläckarna utur kläderna. (Se pag: 536. bladet
2:dra Bok:) han skuttade förbi mig och stälde

kosan till min kammare, jag ropte åt honom
och frågte honom hwad han wille, och hade
så när intet fått honom till att stadna, då han
swarte: ”jag skall till herrn som bor där uppe.”
hwarefter han fortsatte sin fart med lika if-
wer. Jag blef då ond; ty där war ingen annan
kammare eller någon annan som bodde där
än jag. Derföre ropte jag åter till honom helt
alfwarsamt, och frågte honom hwad han wäl
hade där at göra? och hwad han wille honom
och bad honom packa sig sin kos. Men at jag
war den som bodde där wille jag icke säga ifall
han icke igenkände mig. Han hade då redan
hunnit till trappan; då jag wände om och hade
säkert plaggat på honom om han längre hade
warit enwis at wilja gå upp. Men änteligen
fant han för godt at wända om. Jag förstod då,
at han hade kändt igen mig när han någon
dag hade sedt mig wara hwardags klädd och
derföre utforskat hwar jag bodde, hwarföre
han nu kom i afsikt at åter få narra utaf mig
några pengar, och derföre affärdade jag ho-
nom så alfwarsamt, hälst han nu icke igen-
kände mig ej heller war jag så lättrogen som
förr. 

Hos Professor Billmark råkte jag då Öfwerste
Lieutenant Carpelan, som sade sig, emot of-
wan nämnde lön, wara hugad at antaga mig
till Informator för hans Herrar Söner, och
lofte at innan kort skicka in häst efter mig,
hwarföre jag tackade och geck sedan hem
igen.

Imedlertid geck jag en dag till HofRätts
Waktmästaren Finberg, för at förnöta någon
ledig stund. Där föll wårt samtal på Broman,
som då Conditionerade i Nyland (Om honom
se flera ställen i 2:dra Bok:) Madame Finberg,
yttrade sig då om honom ungefär som följer:
”Broman är en slarf; hans upförande, så länge
han war här i staden, war mindre hederligt;
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han lopp med horor och konor rätt flitigt;
isynnerhet hölt han mycket till i den och den
lilla gränd, hwarest i en liten afsides gård bo
de rätta konorna, dem han ofta besökte. Dess -
utom war han en fullkomlig fjäsk och blef
ock derefter aktad af sitt herrskap, som på
flera sätt gjorde spe och gäck af honom och
han war dum nog at intet förstå det. Ibland
annat skickade de honom ett fruntimmers
Portrait, med ett namnlöst bref, och inbillade
honom at detta fruntimret war kär i honom,
hwaråt de icke litet hade roat sig. &c: Jag gis-
sar, at hans reputation icke heller blir så lång-
warig där han nu är;” med mera. Jag föll här -
öfwer i mycken förundran; så mycket mer,
som jag intet wäntade sådant upförande af
honom; ty så mycket som jag hade ömgåts
med honom hade jag dock aldrig märkt det
minsta som stötte dit åt. Men han war kan -
skje slug nog at dölja sig; och jag kunde wäl
tro honom derom, isynnerhet när jag påminte
mig, at han också en gång hade mig at följa
sig till samma lilla gränd och gård (Se pag:
760. 2:dra Bok:) Jag kunde då aldraminst fö-
reställa mig at jag war på ett sådant ställe, och
war nu glad at ingen wiste deråf; ty ehuru
menlös och oskyldig jag än war, så hade jag
kunnat lida till mitt goda namn och rykte om
någon hade sedt mig följa honom dit. Hwad
portraitet angår, så har jag redan ordat derom
på nyssnämnde ställe (och äfwen pag: 787. 2.
Bok:); men feck nu uplysning derom. Jag
tyckte wäl annars at det war underligt, at ett
fruntimmer på det wiset skulle skicka sitt
portrait och likasom bjuda ut sig. 

Madame Finberg hade också den nyheten at
förkunna mig, at Fru Cedervall änteligen
hade fått sig en liten arfwinge medan jag
hade warit borta. Jaså tänkte jag: Så hade
borstningen sin goda wärkan ändå (Se pag:
830. pag: 830. == 832. 2:dra Bok:) det ser åt-

minstone likt och löjligt ut; och man kan icke
weta hwad tron och öfwer tygelsen gör. 

Sedermera mins jag ej wid hwad tilfälle jag
kom i sällskap med min fordna Discippel Ra-
benius, då jag sökte at något närmare förklara
mig angående händelsen med hans Syster (Se
pag: 858. 2:dra Bok:) Ty ehuru jag hade ett
godt samwete så wille jag ändock icke i hans
ögon i någormåtto synas felaktig. Men han
undwek genast mitt samtal i det ämnet hwar-
före jag också teg stilla, såwida han genast
wände talet till ett annat ämne. 

Den 7. kom änteligen husbonde drängen
ifrån Odensari eller Odensnäs, där öfwerste
Löjtnanten Baron Carpelan bodde, och skulle
afhämta mig. Jag geck derföre till Professor
Billmark för at taga afsked; då han ibland an-
nat ordade till mig, som följer: ”Herrn bör nu
se till at han kommer öfwerens med Herrska-
pet, som ej bör förefalla Herrn så swårt. Baron
och Öfwerste Lieutenanten Carpelan är wäl
litet lagran; men han är ej så ofta hemma; ty
han reser altid öfwer till Stockholm hwar win-
ter i sina ämbets förrättningar, och blir altid
där till wåren.” (N:B: Han war Directeur wid
Armeens Pensions Cassa.) ”Desutom bor där
wäl Hans Farbror; General Löjtnanten Baron
Willhelm Carpelan, som torde wara litet kin-
kig; Men som Herrn ingen ting har med ho-
nom at göra, och han sällan är ur sin kammare,
så oroar han ej herrn så mycket. Baronessan
sjelf är en förnuftig och stilla menniska, som
Herrn ej annat kan än komma öfwerens med
och föröfrigt är där ingen annan.”

Jag swarade at jag icke twiflade at jag ju icke
äfwen skulle komma öfwerens med det Herr-
skapet, så wäl som på de andra ställen, som
jag hade warit förut. Men det som mäst be-
hagade mig, war den omständigheten, at där
ej bodde något ogift Fruentimmer; emedan
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jag då hoppades, at få behålla ett fritt och ro-
ligt hjerta som jag nu ett år, på hwilket jag
hade warit tämmeligen fri, hade funnit wara
förmånligt; ty jag kände mitt swaga i den wä-
gen, at emotstå Fruentimmers anfall med sina
öma ögonkast; hälst om jag blefwe öfwerty-
gad om dess dygd Gudsfruktan och sedighet.
Och min Läsare lärer utan twifwel af min
Historia redan funnit det samma, och insedt
mina tänkesätt i det fallet. Och som jag wiste
af erfarenheten hwad mig sjelf likade, så öm-
made det mig så mycket mer, när jag såg, nå-
got antingen fattigt, åldrigt eller skönheten
förlustigt Fruentimmer, emedan jag kunde
föreställa mig huru mycket de hade at strida
emot, som ofta ej hade något hopp öfrigt om
någon förmälning. Hwarföre jag också mång-
en gång tänkte: Jag torde ändock kanske till
slut blifwa något antingen fattigt, fult eller gam-
malt Fruentimmer till del.Af sådan grund glad-
des jag nu deröfwer, at ej något sådant object
fans i huset, som kunde wara mig en frestelse
i den wägen; jag säger wäl frestelse, men för -
står dermed intet ondt; ty jag försäkrar at
mina afsikter i sådant fall woro altid bygda på
en loflig förening och en sann dygd. 

Hwad mina blifwande Disciplar angeck, så
hade Herr Professorn redan förut beskrifwit
dem såsom mycket okunniga, råa, tölp= och
bondaktiga, hwari Professorn hade mycket
rätt; men så torde också owanan hos Profes-
sorn at umgås med barn, såwida han sjelf ej
hade några, mycket bidragit till at förhöja
detta omdömet om dem. Utom Bergren, (Om
hwilken se pag: 818. 2:dra Boken,) som hade
samma Condition blott ett år, hade Fjällman
sedan warit deras Informator, (Se om honom
pag: 757. 2:dra Bok:) Han war lappman och war
aldeles icke tjenlig at handleda barn; Han hade
ett underligt och oböjeligt sinnelag. Midt i
wintern under Barons frånwaro i Stockholm

föll det honom in at lämna sin Condition, och
han stod icke at wikas. FriHerrinnan försökte
wäl at öfwertala honom at wara qwar åtmin-
stone tills Barons återkomst; men det war få-
fängt och han reste genast, och tog sedan wä-
gen genast till Lappmarken. Ordsaken till ett
så underligt beslut kände man icke då; men
jag feck sedan höra dels af mina Disciplar dels
också af andra, at han hade blifwit kär i Hus-
jungfrun och friat til henne och fått korgen,
hwilket han icke kunde fördraga. Imedlertid
hade de warit utan Informator till dess Pro-
fessor Billmark nödgades taga emot dem en
par weckor förr än jag kom till Åbo. 

Återkommen till mitt qwarter gjorde jag mig
genast färdig till afresan; men det war fåfängt
at öfwertala drengen at taga min kista med,
den han ansåg för att wara alt för tung; jag
sökte at öfwertyga honom at jag hade blott
litet böcker och litet kläder i henne, och at
jag altid förr hade haft henne med mig och
ingen hade klagat at hon war för tung. Men
han war så enwis at han sade sig skola fara en-
sam han om jag icke wille lämna kistan till
en annan gång. Jag nödgades då gifwa efter,
och sökte ut det angelägnaste som jag wiste
mig behöfwa, och så skedde afresan.

Jag har glömt at omnämna, at några dagar
före min afresa så hade en ung Student an-
kommit ifrån Swerige wid namn Spongborg.
Denna talte Professor Billmark om en gång
när jag tillika med de andra mina Nations
kammerater war hos honom, och sade: ”Han
är aldeles utfattig; och har man wäl hört nå-
gonsin så obetänkt: Han ger sig at resa hit på
en främmande ort, aldeles utan pengar, utan
mat, utan recommendation, och utan at här
hafwa någon bekant eller slägtinge. Och jag
wet icke hwad utwäg jag skall taga med ho-
nom, till dess jag kan få någon Condition åt
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honom.” Denna beskrifningen ömmade mig
ganska mycket, så at när jag kom hem så skic-
kade jag efter honom och gaf honom litet
mat som jag nu intet mera behöfde; isynner-
het litet bröd och litet salt lax, som jag hade
i en bytta, (men som hade börjat surna) så
mycket at han till en början måtte hafwa 
något at äta. Han emottog altsammas med
mycken tacksamhet och blef ganska glad.
Och då jag drog i betänkande at bjuda honom
den sura laxen såsom skamligit, så war han
angelägen at få honom. Och jag försäkrar at
jag i min själ wid detta lilla wälgörandet rönte
så mycken förnöjelse, at jag fant mig högst
glad och lycklig öfwer at hafwa kunnat hjelpa
honom. Och fant då af egen ärfarenhet, at det
ingalunda blott är Roman ideer, när det be-
rättas och påstås, at det är en ljuf wällust för
mennisko=wännen när han kan lindra sin
nästas nöd.25 När jag war färdig at afresa kom
han åter till mig och berättade at han nu ock-
så hade fått Condition i Tafvastland; men war
utan respengar, hwarföre han ödmjukt an-
hölt om at få låna litet då jag lät honom få 1.
R:D: 8. sk: det han låfte återskicka mig så
snart han skulle komma på bestämd ort och
få ut några pengar. 

Derefter sålde jag mitt öfriga lilla mat för-
råd, och gaf ock något litet åt min fattiga wär-
dinna, hwarefter jag som sagt är afreste till
min Condition. 

II. Capitlet.
Sträcker sig till Nästa Nyåret. 

Mitt första göra på mitt nya hem war at
skrifwa till min intima Wän Johan Rikström
följande bref.

”Min Bästa och hjerteliga Wän och Bror! 
Så ofta jag får tala med dig aldrig så korta mi-
nuter, räknar jag dem dock billigt för de nöj-

sammaste stunder i min lefnad, hälst du är
den enda, som jag kan öpna mitt hjerta för i
hela sin widd, och jag wet wärkeligen ingen
under solen, som wore wärdigare detta för-
troendet än du. 

Må jag då icke i dessa rader tala med dig
några ord och ändock i mina tankar anse dig
såsom närwarande: Hwilken ljuflig hug-
komst! Men ach jag ser at häruti är något
manqvement emot det at din närwarelse wo-
re wärkelig. Jag wil dock betjena mig af det
bristande= när mig är omöjeligt at åtnjuta det
fullkomliga nöjet. Tusende saker har jag at be-
rätta dig; wore du endast här! men hwem
skulle töras anförtro dem alla åt dessa lösa och
flygande wingar? Jag will dock hugna dig med
en ganska kort lefwernes beskrifning, begyn-
nandes ifrån den tiden jag sist talte med dig.

Du mins och känner mina omständigheter
wid den tiden och behöfwer således intet
orda om dem. Jag får då endast nämna, at en
wiss Mæcenat (Du förstår wäl hwilken jag
menar af nästföljande orden) fant för betän-
keligt, at låta mig arbeta på mitt Nya eller an-
dra åkerbruk. (Du förstår mig af gammalt.)
Jag blef således i en hast lös och ledig ifrån
altihop, och med samma hastighet reste jag
ifrån Åbo till Pargas. (Jag mins ej om jag der-
ifrån skref dig till eller ej.) På en bräcklig och
osnygg wedskuta, som gaf mig sängkamrater
af allahanda skridfä, reste jag derifrån till
Stockholm, Hwarest jag kanske hade kunnat
få arbete på en ny, efter utseendet god åker;
men lusten wille sig ej infinna låta. Samma
tilfälle hade jag just under resan ifrån Stock-
holm till Umeå, på en annan åker, som jag
tyckte ej war fri från ogräs: Du ser således at
han ej passade för mina plogar. (Skratta ej åt
infallet.) Knapt hant jag till Umeå förr än ett
nytt tilbud yppades i samma ämne. (Tro ej att
jag derföre blef för mycket egenkär.) Ännu
på bar mark reste jag till nästa Socken Bygdeå,
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hwarest äfwen fans oupodlad jord. Dessa twå
sistnämnda gjorde mig litet twehogse; men
saken lämnades tils widare. Till Nyåret inne-
warande år reste jag till Nordmalings Socken
söderom och till Grundsunda. Mån du ej
hjerteligen beklagar mig, at ingen åker stod
mig där till buds. Sedan reste jag till Holmön,
åter till Nordmaling igen. N:B: En mycket li-
ten liknelse till åkerbruk; ett annat större
N:B: jag war på wägen at få kallelse till Prest.
Åtskilliga små resor at hjelpa Presterskapet
och till slut en resa till Degerfors Capell: Där
war åter alsingen åker: war det ej ängsligt?
Nu war Midsommars tiden. Emellan alla des-
sa flackande skjutsar får du ej tro, at fiskarna
i det lugna, och foglarna på sina qwistar fingo
behålla sin oskyldiga Fred. Ifrån mina Föräld-
rar tog jag afskjed i Augusti; ankommen till
Stockholm, fant jag Ume åker förflyttad dit,
den jag som hastigast blef warse. Med nästan
lika hastighet såg jag Stokholms åkern. Den
13. Septemb: anlände jag till Åbo, marknads
dagen; war det ej lyckligt? Och just i dag är
jag ankommen till Odensari, Hwarest jag hos
Herr Baron och Öfwerste Lieutenanten Car-
pelan antagit en Condition, at informera 2.
Disciplar, för 50. R:D: årligen. Jag är således i
den lyckligaste ställning, så mycket lyckli-
gare, som jag ej oroas af någon åkerbruks oe-
conomie eller plågas af krankheter. Ach wore
du så lycklig! Och huru snart skall jag få weta
det. Alt detta skall jag widare förklara för dig
en annan gång när jag blir mera försäkrad om
hwar du bor, at jag med mera trygghet kan
skrifwa; eller ock Personligen träffar dig,
hwarföre du måst göra mig underrättad om
du till wintermarknaden kommer till Åbo.
Skrif mig snart till min redeliga Bror, och in-
ryck en äfwen så kort, eller ock om du will en
dubbelt så lång lefwernes beskrifning om dig
och dit åkerbruk, hwilket, när jag sist talte
med dig, war i en nog kinkig och besynnerlig

ställning. Af de här och där interfolierade och
beplumpade orden kan du lätt finna huru för-
wirrad jag har warit i hufwudet, dels af den
ljufliga hogkomsten af dig, dels ock af min
rese beskrifning.

Si så famlar menniskan här i tiden i owiss-
het om sin jordiska lycka: Huru olyckliga
wore wi icke om wi med lika owisshet skulle
famla om ewighetens öde (om jag får bruka
detta ordet) Nej Guds och Jesu kärlek ware
lofwat för det ljus wi äge i den wägen. Måtte
derföre samma kärleksrike Gud sjelf hjelpa
oss båda och alla, at lyckligen igenomgå wår
werld, samt rätt söka och sköta åker och äng,
at wi med ett nögdt sinne måge kunna lämna
det altsammans när det af oss kräfwes. Är den
önskan, hwarmed jag will (under förhopp-
ning, at du ej anser den för mal placerad; öf-
werflödig och pedantisk) försäkra dig, at jag
aldrig uphörer at wara Min Redliga Wäns 
Trognaste wän och Bror 
Odensari den 7. Octob: P: Stenberg.”

Dagen efter skref jag till min Far och be-
rättade om min resa och min nu lyckliga be-
lägenhet på min nya Condition. 

Efter några dagar frågte jag min Äldre Disci-
pel om General Carpelans omständigheter,
om hwilken Professor Billmark nämnde (pag:
23. Denna Bok:) och feck weta at han för
några weckor sedan war dit kommen ifrån
Kimitto Socken, hwarest han hade warit hos
en af sina Brors döttrar, som war gift med
Löjtnant Aminof, samt at en annan Brors dot-
ter, en Fröken Carpelan äfwen skulle komma
dit, och blifwa boendes där; ty hon fölgde al-
tid Generalen sin Farbror ehwart han flyt-
tade; Hon war Syster till Öfwerste Löjtnan-
ten och Faster till Mina Disciplar. Wid denna
berättelsen studsade jag något, och flatnade
däröfwer at mitt hopp, at slippa bo ibland nå-
got ogift Fruentimmer, skulle få en så snöplig
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ändalykt. Jag tänkte dock, at denna gången
taga mig till wara så mycket jag kunde, hälst
som jag af en annan feck höra, at hon war nog
framliden till åldern, och äfwen skönheten
förlustig, ehuru jag dock fruktade, at då så
mycket snarare röras till medlidande. Jag
gjorde mig sedan af Friherrinnan, hennes
Swägerska, underrättad, om det war den sam-
ma Fröken Carpelan som för fem år tilbaka
bodde på Packinäs Egendom i Rimitto Soc-
ken, hwilket wi, efter något samtal, funno
Henne wara, och hwilken jagdå några gångor
sedt hos KyrkoHerden Avelan i Rimitto, och
trodde mig nästan kunna igenkänna.

I samma dagar kom till Odensnäs en Ca-
pitain wid namn Käppler, som bodde en fjär-
dedels Mil derifrån på en gård kallad Cajala;
Han sökte Baron, som då war bortrester. Den-
ne förekom mig såsom en braf karl, åtmin-
stone sades han wara så. Han reste sedan hem.

Imedlertid kom Baron hem ifrån Packinäs; ty
den Egendomen hörde honom också till.
Hwarefter Herrskapet den 19. blefwo budna
till följande dagen till ett bonde bröllop i
granskapet. Och samma qwäll sent kom Frö-
ken Carpelan hem ifrån Kimitto, sedan jag
hade gått neder i min kammare. Tiden inföll
dagen efter då wi på Föremiddagen, borde af-
resa till brölloppet. Och Baron förordnade at
Fröken jag och mina Discipplar skulle åka fö-
rut på en och samma wagn. Hwarföre då jag
igenom fönstret såg, at Fröken war färdig, at
stiga i Calaishen förfogade äfwen jag mig ut.
Man märker at jag då ännu icke hade träffat
henne mycket mindre hälsat på henne. Då jag
då kom till wagnen satt hon redan uti; och
när jag wille hälsa så blef det ingen hälsning
af; ty när jag såg på henne för at hälsa, så war
hon antingen bortwänder, eller talte hon med
Baron, som änteligen, då han det märkte, sa-
de: ”Det är mina Söners Informator Herr

Stenberg.” då det änteligen kom till en sort
hälsning. Härwid tänkte jag: hwar och en an-
nan skulle säkert förtrutit detta hennes be-
mötande, som röjde så mycket förakt; men
jag bör wisa mera förstånd, och ej låta märka
något mistycke; ty sådant kan hända ganska
lätt helt oskyldigt; således kunda jag ej annat
än ursäkta henne; och sedan feck jag af henne
höra, at hon då ej wiste at någon Informator
war i huset. Och som jag war resklädd, så wis-
te hon icke om hon skulle anse mig för Herre
eller betjent. Dock såg hon säkert at jag war
menniska; och följakteligen war berättigad,
at fordra allmän höflighet. 

Då wi kommo till bröllops gården Kellhois
blefwo wi warse Capitain Keppler ståendes
på förstugu trappan. Så snart han blef Fröken
warse skrek han: ”Ödmjuka tjenare Min Frö-
ken, war så wälkommen min Fröken.” han
kom och hälsade, och så fortfor han: ”det är
mig kärt == min Fröken == Min fröken ===
det är mig kärt === wälkommen === wäl-
kommen;” och flera sådana halfwa meningar.
Jag blef förundrad då jag såg honom så röd-
brusiger i ansiktet, och hafwa så underliga
krops rörelser; och tänkte: aldrig står det rätt
till med den Herrn, han lärer wisserligen
hafwa fått för mycket till bästa; skulle jag
hafwa trodt detta om honom, som tycktes
wara så wettig när jag såg honom första
gången sist på Odensnäs. Wi gingo då alla in
i en liten kammare, hwarest Captenen fort-
satte sitt dåraktiga prat, som hängde ihop
som ler och långhalm. Ibland geck han ut och
ibland in och Fröken wiste sig mycket rädd
för att blifwa med honom allena, och hon
önskade endast at hans Fru måtte snart kom-
ma, eller ock hennes Bror och Swägerska. Det
war wist, at han war ganska förargelig och
hade ingen försyn för någon, ej heller lät han
någon wara i fred, den han ej med ord förar-
gade. Derföre war Fröken altid så rädd at sitta
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bredewid honom, som alltid wille tränga sig
in till henne, derföre obligerade hon altid an-
tingen mig eller KyrkoHerden Cajrenius at
sitta bredewid sig, och emellan Captenen,
hwilket lilla förtroende gladde mig; Men jag
tyckte dock at hon med sin rädsla gick något
för långt; men efter min wana uttydde jag alt-
sammans, innom mig sjelf till det bästa; hälst
jag ej ännu kände henne och tillika såg at hon
hade största skäl till sitt uppförande.

Som Kapten Keppler i fyllan swamlade i
all ting, så skräflade han också något om Sa-
kramenterna. KyrkoHerden påminte honom
då, at det intet nu borde talas om Sakramen-
terna, som woro så heliga inrättningar, som i
otid icke borde i någor måtte misfirmas. Här -
öfwer blef då Kapten helt onder, och sade
med en föraklig ton och åtbörder: ”Jag ===
erar Edra Sakramenter.” Men som han i fyllan
talte något oredigt, så hörde jag icke hwad det
första ordet war. KyrkoHerden tog också hett
wid detta uttrycket, och tog oss till wittne om
huru föraktligt Capten hade yttrat sig om
Herrens Heliga Sakramenter. Capten, för at
så mycket mera förarga KyrkoHerden, upre-
pade sitt uttryck flera gångor, då jag bättre
hörde efter hwad han sade, men hörde ho-
nom ej säga annat än följande ord: ”Jag de -
clinerar Edra Sacramenter.” Aha tänkte jag;
du är ilistig nog i dit fylleri at gifwa dina ut-
tryck en sådan wändning, som ingen kan
straffa dig före egenteligen. Hwad sjelfa sa-
ken angick, så tyckte jag wäl å ena sidan, at
det war stor synd och ömt at höra, at han så
skulle gäckas med så heliga saker; men å andra
sidan åter tyckte jag, at det icke war mycket
klokt gjort af KyrkoHerden, at gifwa sig till,
at så mycket och häftigt gräla med en man,
som i sitt fylleri hade hwarken rim eller för-
nuft i sitt tal, det är ju blott till at reta honom
ännu mera, och göra den allmänna förargel-
sen ännu stör re. Wid läglig tid reste wi alla

sedan derifrån och lämnade Capten Käppler
där med sina glas. 

Några dagar derefter då jag satt med Barones-
san och fröken i den förras kammare, så föll
deras tal på en wiss Captenska, som allena
hade Herrawäldet, och hennes man hade in-
tet at säga, hwaröfwer fruentimmerna gåfwo
sitt omdöme, och sade, at ett sådant qwinno=
wälde war aldeles intet passande, ej heller
klädde ett Fruentimmer; ”Ty lät wara”, sade
de, ”at ett Fruentimmer kunde förstå sig på
den yttre hushållningen, så passar det sig
dock ej, at befatta sig dermed; och aldraminst,
at ibland folk låta höra sig hafwa tagit ett så-
dant Herrawälde, och berätta sig hafwa låtit
dika, låtit timra, låtit plöja m:m: och det i sin
mans närwaro, som sitter tyst och hörer der-
på.” Jag satt med förundran och hörde på, at
de så förnuftigt och utan egennytta talte i en
sak, som så aldeles tycktes wara emot deras
interesse; men wille just ej sjelf blanda mig i
den discursen, på det jag ej måtte synas endast
tala af egennytta i min egen sak. Friherrinnan
geck sedan ut i sina Oekonomiska ärender
och Fröken fortfor ändock med samma dis -
curs, så at jag ej längre kunde wara en tyst
åhörare; utan på det jag ej måtte synas mindre
ädelmodig, sade jag: At det äfwen efter mitt
lilla omdöme såg bakwändt ut i ett hus när en
hustru skulle styra alt; ”och bör åtminstone
en man såwida wara husbonde, at han må haf-
wa bestyr om den yttre hushållningen; Men
så är ock alltid en förnuftig man så billig, at
han ej onödigt wis blandar sig uti hwad som
egentligen hörer en hustru till; långt mindre
blir han en odräglig tyran öfwer Henne.” Men
utaf det Fröken så alfwarsamt och ifrigt talte
i den saken, så föll mig in följande tankar:
Hon lärer utan twifwel med ett sådant tal wil-
ja inställa sig hos mig: eller åtminstone gifwa
tilkänna hurudan hustru hon trodde sig kun-

38. 
1785. 

Octob: 

39. 
1785. 

Octob: 

Om husbonde
wäldet hos  
Fruntimmer.
Cit: p: 177. d: B:

40. 
1785. 
October:

103

Inl. PSL bok 4 tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:33  Sida 103



na blifwa, och således straxt upmuntra mig
at fatta någon godhet för henne. Och jag und-
rade ingalunda deröfwer, at ett så åldrigt fru-
entimmer önskade blifwa gift; hwilka tankar
wäl ömmade mig; men jag tänkte också der-
hos: War säker derpå, at jag aldrig tänker be-
gära dig till min hustru, åtminstone har ännu
intet något sådant kommit i mina tankar.

Den 23. kommo twenne Herrar Aminof en
Capitén och en Lieutenant, hwilka woro sö-
ner till Ryttmästaren, som är nämn pag: 206.
2. Boken. De hade seglat hit med en spel Jakt,
och lågo äfwen här om jag rätt mins öfwer
natten. Om dem kanske framdeles mera.

När jag hade warit ungefär 14. dagar i huset;
begärte Generalen, at jag måtte hålla en pre-
dikan för honom, hwilket jag straxt åtog mig.
Jag beredde mig derföre dertill behörigen och
Predikade hemma i Gården för honom på 23.
Sönd: eft: Trinit: Efter slutad gudstjänst, säger
Generalen: ”Hwad vitæ Genus tänker Herr
Stenberg utwälja?” ”Jag tänker blifwa Prest”,
war mitt swar, ”om Gud täckes förhjelpa mig
dertil.” ”Jag will gifwa Er vocation till min hus
Prest, om Ni will emottaga den”, sade åter Ge-
neralen. ”Jag tackar aldra ödmjukast för den
nåden”, swarte jag. Men tänkte därwid: Ho
wet, om icke största driffjädren till ett sådant
tillbud, är at din oförsörgda Brorsdotter måtte
twingas på mig och således denna vocation ej
aldeles fri ifrån sådana afsikter, som kunde
oroa mitt samwete; då jag försäkrar at jag ej
lärer antaga den, men är den fri ifrån sådana
afsikter; så torde jag sedan, för at wisa någon
tacksamhet och ärkänsla, aldra snarast öfwer-
tala mig till at öfwerlämna henne min hand
och mitt hjerta. Derföre kunde jag jag nu ej
widare swara derpå förr än jag framdeles kun -
de få förnimma, huruwida Generalen wille
låta mig gå den rätta wägen till fårahuset eller

igenom biwägar. Emeddlertid gladde jag mig
öfwer ett så lyckligt tilbud, och öfwerlämnade
saken i Guds wård.

Men at Generalen ej hade några sådana af-
sikter förknippade med sitt gifna löfte för -
stod jag af FriHerrinnans tal, en gång, om
hans tankar i giftermåls wägen; Nämligen: At
han aldrig hade warit för giftermål, såwida
han aldrig sjelf hade warit gift. Hon talte
också då om hans Jaloucie om Fröken under
den tid Herr Berggren war Informator i huset:
Nämligen, at Generalen ej tålte, at Herr Berg-
ren wid bordet skulle sitta bredewid henne.
Och så, sade hon, har han altid warit sinnad.
Och detta tilfridsstälde mig i denna punkten
ganska mycket.

Någon tid derefter, då jag en dag satt i Fri-
Herrinnans kammare, berättade hon för mig
en dröm, den hon för någon tid sedan hade
haft. Nämligen hon hade tyckt sig wara på
sin andra Landtgård Packinäs, och at elden
där war lös i den ena byggningen, som helt
och hållet brann upp, och när hon efter nå-
gon tid rörde i askan, som hon tyckte redan
wara förkolnad; så låg elden ännu derunder
förborgad. Sedan tyckte hon sig se den andra
byggningen brinna, som slocknade när taket
war afbrunnit. Härpå gjorde hon denna ut-
tydning: ”De säga, at när man drömmer om
eld, så betyder det kärlek; få se hwad wi få för
bröllop här.” Hwarwid jag tänkte: Jag må wäl
aldrig tro, at spådomen skall sannas på mig.
Åtminstone har jag ännu alsingen lust dertill. 

Den 17. i denna månad blef en dreng in-
skickad till Åbo, då jag änteligen feck min
kista därifrån till mig. 

Den 25. December, som war FriHerrinans
Namnsdag skref jag twå gratulationer på
wers i Hennes Söners mina Disciplars namn,
som äro N:ris 27. och 28. i mina poëtiska ar-
beten, som blef wäl uptagit. 
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När det led upp i December månad feck Baron
ett bref ifrån sin andra Bror Johan Fredrick
Carpelan LandsHöfdinge i Uleåborg, i hwilket
han begärte, at, om Han wiste åf eller kände
någon braf och skicklig karl, som kunde blif-
wa Ländsman i hans Län, så wille han gärna
hafwa en sådan till sig recommenderad. Frö-
ken nämnde då straxt en Herr Norgren, som
war någon sort Bokhållare wid Åbo Bränneri.

Denne herr Norgren hade tilförene warit
kammar Tjenare hos Generalen i 8. år efter
hwarandra, och war nu en flink, snäll och
driftig karl i alt hwad han tog sig före; och
blef derföre för sina trogna tjenster skull af
Baron recommenderad till sin Sysla. Honom
föreslog Fröken äfwen nu, för at förbättra
hans Lycka; och lade äfwen till med en art
mycket förnöjlig mine följande uttryck: ”En
beskedlig och trogen tjenare skall man ej för-
glömma eller förakta; utan man bör wisa sin
tacksamhet emot honom i så måtto, at man
söker förbättra hans lycka; och komma ihog
honom så ofta man kan.” Jag som äfwen war
närwarande föll derwid på följande tankar.
Om dessa orden flyta utaf ett rent nit at
hjelpa sina fordna tjenare, och på det sättet
belöna deras trohet; så måste jag tillstå, at det
är en sällsynt ädelmodighet i dessa tider; och
är så mycket mera wärd at ganska högt skat-
tas. Men jag fruktar at denna wälwiljan torde
snarare flyta af några henne i hemlighet be-
wista synnerliga tjenster, deri, at gå henne til-
handa när hon sådant kunde behöfwa. Ty det
slår aldrig felt, tänkte jag at ju ett så åldrigt
Fruntimmer i den wägen, har warit och torde
wara frästad, hwarpå jag wäl ej undrar; men
huru stor hennes dygd kan hafwa warit at stå
den emot, det kunde jag ej weta; men wille
dock tillswidare hoppas det bästa. I medlertid
kunde jag ej annat än falla på dessa tankar;
när jag såg med hwad rörelse hon uttalte före-
nämnde ord; hälst jag tillförene hade hört be-

rättas så många knep och konster af sådana
fruntimmer utöfwas till at winna sådana för-
nöjelser och desutom wiste jag af undfågna
berättelser, at Herr Norgren ej war rädd för,
at gå fram hwart hälst det gälde, hälst hushål-
lerskans Madame Ahlgrens Son war ett lef-
wande witne på hans wärksamhet. Men som
jag war wan at uttyda alt till det bästa så tänk-
te jag: Hon kan wäl ändock wara härutinnan
oskyldig fast det ser mistänkt ut; och i det fal-
let wore det hederligt tänkt af henne, at wilja
befordra en tjenares lycka. 

Någon tid tillförene hände det en afton wid
bordet, at Baron, som ibland war af något kin-
kigt Humeur, började at tala på Generalens
betjent, angående något som han tyckte ej
borde wara, kanske han hade skäl och kanske
ej. Men då war Fröken straxt den samma, som
tog betjentens Partie på det häftigaste, och
sade: ”Man skall hålla sig wid billigheten.”
m:m: och käbblade då så länge å ömse sidor,
till dess at Baron fälde några ohemula tilmä-
len emot sin Syster, hwaruti jag tykte, at han
geck för långt, och kunde ej annat än åtmin-
stone för den gången hålla henne för oskyl-
dig; utom det at Person, som war i fråga; war
på intet wis låckande. Generalen sjelf war nu
icke wid bordet; emedan han altid spisade i
sin kammare om qwällarna; men om midda-
garna spisade han altid med oss. 

En eftermiddag denna tiden geck jag på visite
till Herr Captén Käppler på Kajala, hwilket
jag då ock då gjorde efter det war så nära, dit
kom också en Prest man med sin Fru, då ännu
endast sin fars Adjunct, hwilken war Commi-
nister i Masco Socken och hette Borenius om
jag rätt mins, men året efter, efterträdde sin
afledne Far; Herr Captén Käppler anmodade
oss båda at vidimera några afskrifter, utaf
hans documenter, det wi också gjorde. Under
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det Herr Captén reviderade sina papper, så
fant han ett qvittence, efter hwilkets igenom-
läsande han yttrade sig: ”Här är, ser jag, alle-
nast en del af Kajala köpeskillingen qvitterad,
och likwist har jag betalt hela summan, och
det wet jag på mitt samwete.” Jag såg också på
samma qvittence, och hwad jag mins af dess
innehåll är, at det angick Kajala köpeskilling -
en, hwars storlek jag ej mins om den war utsatt
eller ej; det mins jag, at en del af denna köpe=
summa war qvitterad wara af Herr Captén
Käppler betalt, men denna delens eller betalte
summans storlek mins jag ej eller. Qvittencet
war föröfrigt kort och underskrifwit af ett
Fruntimmer, med något spatium emellan
sjelfwa qvittancet och namnet, hwilket namn
jag så mycket mindre lade på minnet, som jag
ej kände Personen ej heller omständigheterne
förut. Herr Captén Käppler tog då qvittencet
och sade: ”Gif hit pennan at jag får rätta det.”
Jag swarade då: ”Huru kan Herr Captén så en-
sidigt förändra ett qvittence under dens från-
waro, som det utgifwit hafwer?” Hwarpå han
swarte: ”Det kan jag ganska trygt och säkert
göra; ty jag wet wist at jag har betalt hela sum-
man.” Ja tänkte jag, är du så djerf, at du törs
göra det i twenne främmande mäns öfwer-
waro, så lärer du wäl wara wiss på din sak, och
du får sjelf se till huru du kan förswara det.
Herr Captén tog så knifwen och raderade ut
ett litet ord midt i qvittencet, som jag tyks nå-
gorlunda säkert minnas war: uppå, och satte
ett annat i dess ställe, det jag ej så wist mins
om det war: resten af, eller: återstoden af, eller
något annat; men till betydelsen mins jag at
det war något sådant. Sedan rörde han intet
widare den gamla skriften; men skref under
altsammans; emellan qwittencet och utgif-
werskans namn, följande tilläggning och slut-
mening: Och således Kajala köpeskillingen till
fullo betalt.Åtminstone war innehållet af den-
na slutmening helt wist sådant; fast jag ej så

noga mins ordasättet, hwarigenom innehållet
af qwittencet blef helt och hållit förändrat
och förbytt. Om ofwan omtalte Prestmans
Fru äfwen war i samma rum närwarande eller
i nästa rummet när detta skedde mins jag ej;
men hennes man war helt wist närwarande.
Denna händelse kom sedan aldeles hos mig i
glömska.

Som denna Captén ofta war på Odensnäs, så
war han också ofta hos mig i min Kammare.
Wid ett sådant tilfälle kom jag at tala om min
Fars bref, då han förundrade sig deröfwer, at
han såsom bonde kunde skrifwa. För at öf-
wertyga honom lät jag honom se alla min Fars
bref, men isynnerhet det första, och sade: ”det
är wäl något= men icke alt för rart, at bön-
derna i Wästerbotten kunna skrifwa; min
Fars styl är wäl ej wacker, och han felar något
i stafningen ibland; men hans concepter äro
icke så dåliga.” När han då feck se hans första
bref så föll han ännu mera i förundran, ”det
ser ut” sade han, ”som han woro till halften
Prestlärde, och förstår sig äfwen på at rätt
bruka ordet: item” (Se pag: 408. 1:sta Bok:) Jag
förklarade då at han hade läst mycket gude-
liga böcker, och har haft ett ganska godt min-
ne i ungdoms åren; ty med det ej så underligt.

Nu war den tiden inne då Baron efter wan-
ligheten skulle resa till Stockholm för at wara
där öfwer wintern. Då det beslöts at FriHer-
rinnan, Fröken och jag skulle göra honom
sällskap ett stycke; de för at med Baron göra
en par visiter, och jag för at kuska Fröken. Re-
san företogs den 7. En half fjerndels mil ifrån
Gården skulle wi öfwer en liten fjärd som
midt på hade mycket swag is; så at wi så när
intet hade wågat oss öfwer. Wi körde med tre
hästar, Baron främst FriHerrinnan därnäst,
och Fröken och jag sist. Hwarföre jag war nog
bekymrad; emedan det plär hända, at den ena
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bryter, och den andra bräcker; men den tredje
far neder i isen; Hälst det war så swagt at det
brakade för hwart steg hästen tog. Men till all
lycka så hölt änteligen isen, så at wi oskadde
kommo öfwer. Wi körde sedan samma dag till
Saris; Öfwerste Boställe för Lifdragonerna.
Den där nu boende Öfwersten hette, om jag
mins rätt: Lejonhjelm. N:B: han bodde här
ensam och hans Fru i Swerige. Baron Flem-
ming ifrån Lemsjöholm, dess Fru och 3. full-
wäxta Fröknar af förra giftet, samt hans Son
deras bror, som war halt, woro före oss an-
komna dit. Denna Baron Flemming war Swå-
ger Till Baron och Öfwerste Löjtnanten Car-
pelan; ty han war i sednare giftet gift med
hans Syster; Han war sjelf blott Egendoms
Herre, och hade aldrig beklädt någon Syssla,
och war nu något till åren kommen. Wi woro
således ett tämmeligen stort sällskap, och
lågo der alla öfwer natten. 

Dagen efter fortsatte wi resan, under hwil-
ken Fröken war skäligen språksam och mun-
ter, så at wi höllo samtal om allahanda före-
fallande likgiltiga ämnen. Och jag, å min sida,
sökte at wara så artig och tjenstaktig som jag
kunde. Och som hon frös så lånte jag henne
min päls; hwilket, blef mycket wäl uptagit.
Till qwällen kommo wi till Assessor Malm i
Töfsala, som bodde på en sin Egendom där -
städes. Han war också i någon skyldskap med
Baron Carpelan och nu Änklinge. Här för-
blefwo wi till tredje dagen; då Baron fortsatte
sin resa, och wi återwände hem igen, under
hwilken återresa ingenting anmärknings
wärdt föreföll; utom at jag såg, at de höllo på
at draga winter not, på en stor fjärd, hwilket
jag wäl hade haft stor lust at bese, för at lära
deras sätt derwid; men tiden tillät det icke.
Wi kommo hem samma dag.

Wid samma tid talte ofwan omtalte hushål-
lerska med mig, at jag måtte lära Hennes Son

Adam läsa, hwilket jag lofwade; ty jag ansåg
det för min Christeliga skyldighet, at wid le-
diga stunder underwisa ett fattigt barn. Jag
wille dock ej göra det utan at nämna det för
Baron, som ej war emot det, hwarföre jag
straxt efter hemkomsten gjorde början; men
när Fröken feck derom kunskap och hon träf-
fade mig allena, sade hon: ”War Ni underlig
Herr Stenberg, som åtog Eder, at lära den gos-
sen läsa, hade jag fått weta utaf det förut så
hade det aldrig blifwit utaf; Ty mina Brorsö-
ner äro nog sjelfswåldiga förut, och kommer
denna äfwen ibland dem; så lära de wäl blifwa
så; at Ni ej kan hafwa någon hand med dem;
Nej det hade Ni aldrig bort göra;” med flera
sådana skäl. Jag blef litet mislynt häröfwer
och tänkte: Skulle jag wäl hafwa trodt, at
detta skulle så illa uttydas och uptagas, just
när jag tänkte göra wäl och upfylla min
Christeliga pligt emot ett fattigt barn! Jag
hade dock icke lust at lämna honom handlös,
hälst jag hade gifwit mitt löfte; derföre swar-
te jag: ”Han skall ej få wara i deras sällskap;
utan jag will taga honom till mig sedan jag
har slutat arbetet med små Herrarna om
qwällarna en timma;” Hwarmed jag någon tid
fortfor; men som dock sedan uphörde.

När det led emot Jul, kom Herr Fendrik Car-
pelan, Barons och Frökens yngsta Bror, till
Odensnäs. Han war blott caracteriserad Fend-
rik, och hade aldrig gjort eller kunde nånsin
göra någon Militair tjenst; ty han war halt;
och han ärnade sig till Åbo. Och som både
Fröken och jag hade ärende till Staden så be-
slöto wi at göra honom sällskap; Och som
isarna sades wara starka; så åkte wi iswägen.
De woro också wärkeligen starka ända till
dess wi kommo något nära Åbo slått, (hwarest
också war krono Bränneri,) där war isen rätt
swag ett litet stycke, där också några, dagen
förut hade åkt ned i isen och ibland dem Öf-
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werste Lejonhjelm; dock sluppo wi lyckligt
deröfwer. 

I Staden sökte jag upp mina bekanta och
wänner, och ibland dem Herr Justander; men
träffade honom icke hemma. Hans Fru Mor
bad mig dock sitta ned tildess han skulle
komma hem; ”jag är säker”, sade hon, ”at han
icke blifwer länge borta.” Jag satte mig då och
samtalade med henne i de ämnen, som kunde
förefalla. Men efter en liten stund, så började
gumman at göra mig åtskilliga frågor af föl-
jande art: ”Hurdant Herrskap är där på
Odensnäs? Hurudan är Baron? Än FriHerrin-
nan då? Där är ju ock Fröken Barons Syster?
Än Gubben Generalen hurdan är han? Hwad
gör de? far de mycket på visiter? Får Herrn
god mat? lefwa de wäl? Herrn får wäl Fru-
kost? Har herrn beskedliga Disciplar?” &c:
&c: &c: &c: Dessa sqwaller frågor, kunde ej
annat än på det högsta förarga mig. Jag sökte
wäl en stund i mina swar, at oförmärkt reda
mig ifrån henne; utan at göra henne slug på
något, samt låta henne förstå, at sådana frågor
mishagade mig i det jag swarade, at alt war
wäl och godt. Men käringen fortfor ändock
utan uppehör med sina frågor; så at jag ej
längre kunde fördraga henne; utan tog min
hatt och geck bort helt ond och förargad på
henne, oaktat alla hennes wänliga bjudningar
at ännu sitta ned, och ehuru jag gärna hade
welat råka hennes Son.

Wi lågo i Staden öfwer natten, och begåfwo
oss på hemresan straxt på eftermiddagen. Jag
kuskade för Fröken, som satt uti en stor och
tung kursläda, och det så godt jag kunde; ty
jag war ännu något owan at kuska. Och under
wägen berömde hon ganska mycket Herr
Norgrens kuskande och åkande, sägandes:
”det wara ganska nöjsamt at åka i hans lilla
släda när han kuskade”, hwarwid jag åter war

färdig at falla på mina förra mistankar. (Se
näst tilförene pag: 44. 45.) Men jag tänkte till
hennes ursäkt: Det torde endast wara en wan-
lig fruntimmers Fåfänga hos henne, som jag
bör ursäkta. 

Wi åkte utföre älfwen, som löper igenom Sta-
den, och när wi kommo bredewid Herr Nor -
grens gård, så stannade wi där, och skickade
upp en betjent, at taga därifrån en halfankare
bränwin; men som han ej war hemma, så kom
Betjenten tillbaka med oförrättat ärende,
hwarföre wi fortsatte wår resa. Men när wi
kommo nära intill Slåttet och Bränneriet, så
geck Fendricken dit in ett ärände, på hwil-
kens återkomst Fröken och jag satt i släden
och wäntade en half timma, och då han kom
ut, och som knappast hade hunnit få bannor
af Fröken för sin långa bortowaro, så mötte
wi Herr Norgren, som åkte i sin lilla släde.
Han böd oss då alla hem till sig; så skulle brän-
wins ankaren fås. Fendricken wille icke resa
tillbaka emedan det led så mycket på efter-
middagen; Men Fröken war straxt beredwilig
dertill oaktad Brodrens protest, han lät dock
till slut säga sig, och jag, som wäl önskade få
resa, sade ingen ting, eftersom jag ej hade nå-
got at befalla, hwarken öfwer hästar eller slä-
dar. Wi wände derföre alla om, och Herr Nor-
gren åkte förut. Under det wi woro där skulle
wi nödwändigt dricka Caffe, hwilket också
drog ut någon tid; Men emedlertid feck Herr
Fendricken göra anstalt om at igenom Herr
Norgren få igen sin Spanskrör, som han i Sta-
den hade förglömt. Under det wi woro här, så
tyckte jag at Fröken satt owanligt tyst och
tankfull. 

Änteligen begåfwo wi oss på resan, och
Fröken skulle nödwändigt åka i Herr Nor -
grens släda. Härwid lämnar jag hwar och en
läsare at döma, hwad jag, såsom Cavailler och
såsom den, som kuskade för henne hade bort
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tänka och förhålla mig. Men jag tänkte: nog
wet jag hwad hwar och en annan Cavailler
hade tänkt och gjort i mitt ställe; men lät
henne följa sina nycker; jag bör äga och wisa
mera wett och förnuft, än at nu låta märka
den minsta förtrytelse öfwer sådant lappri.
Jag åkte derföre efter allena, och såg huru
herr Norgren, som war förut, rätt artigt han-
terade tyglarna, så at hästen dansade för ho-
nom såsom en kamel. När, som wi åter kom-
mo till Slåttet, så stannade Herr Norgren på
wägen wid bron, som war öfwer löpgrafwen
wid ingången till Slåttet. Fröken sade då till
sin Bror och mig: ”Börja åka förut Ni Herrar
jag kommer straxt efter”, och under det sam-
ma lämnade Herr Norgren tyglarna i Frökens
händer, och geck in på Slåttet utan at säga nå-
got. Fendricken swarte på sin Systers tal så-
ledes: ”Hwarföre skall du nu åter dröja här
och hutla bort tiden, det är nog ändock redan
mycket lidit på eftermiddagen.” ”Åk man Ni
förut, jag har ett litet ärende at här uträtta”,
swarte Systren, ”jag skal ej dröja länge.” Fänd-
riken: ”hwarföre skola wi just åka förut?
kunna icke äfwen wi wänta här, till des du blir
färdig?” Fröken: ”Nej! åk Ni bara förut jag
kommer straxt efter.” Fendricken: ”Nej. det
göra wi intet.” Hon: ”Kors at Ni kunna wara
så enwisa.” Och sålunda togos de med hwa-
rannan en lång stund. Och Fröken uttalade
dessa orden, med ett ganska försmädeligt, bi-
tande, obehagligt och mistänkeligt torr skratt
och löje, under det hon satt, och, efter sin
wana, slängde kroppen fram och tilbaka i slä-
den, hwilket alt jag fant mycket mishageligt;
Och föreföll det mig rätt besynnerligt, at hon
war så enwis, och wille positivt at wi skulle
åka bort. Men tänkte jag: Torde hända, at Hon
har här någon bekant som hon will tala med,
eller torde hon hafwa någon oskyldig hem-
lighet, som Hon ej wil at wi skola wara med-
wetande uti, som hwar och en annan också

ibland kan hafwa, och hwarföre skola wi då
wisa oss enwisa och nyfikna. Jag sade derföre
till Fendricken: ”Så lät oss då åka” och så bör-
jade jag at köra förut, och Fendricken fölgde
änteligen äfwen med. 

Men knapt woro wi komna ett stycke på
isen förr än jag föll på ganska bedröfliga tan-
kar, som rätt mycket oroade mig. De woro föl-
jande: Ho wet om icke alt detta blott är kon-
ster, för at i ensamhet få roa sig med sin kära
Norgren? Ach huru många, af illistiga Frun-
timmer konstigt utförda knep, till at winna
sådana ändamål, har jag icke hört berättas,
och huru lägligt tillfälle, är det nu icke för
henne? Och huru sannolika och nästan påta-
geliga anledningar till mina mistankar har jag
nu icke, när jag noga betänker all ting? Ty
hwad skulle hon nu där hafwa annat at göra?
Hon har ju sjelf sagt, at hon ej känner Herr-
skapet på Bränneriet, och at hon aldrig hade
warit hos dem? Och om hon tänker sitta qwar
i släden och wänta tils Herr Norgrens åter-
komst, hwarföre war hon då så angelägen om
at få oss bort; Hon: för hwilken enslighet an-
nars är en pest? Nej huru godt tilfälle har hon
icke nu? Mån icke han, som dageligen wistas
på Bränneriet, wäl wet utaf ett så stort ensligt
rum, som de twå kunna krypa uti? Se detta
lärer warit orsaken till hennes penséer hos
Norgren i jånstes;26 Hon wille derföre åka på
hans släda; De hafwa utan twifwel under wä-
gen kommit öfwerens, at han skulle göra sig
ärende, at gå in på Slåttet och utse ett tjenligt
ställe och sedan komma tilbaka, när hon hade
blifwit oss qwitt, at afhämta henne. Häröfwer
oroades jag högeligen, och ångrade sjufalt, at
jag war så beredwillig at åka bort, och deri-
genom lämnade henne ett så öppet tilfälle.
Jag såg tilbakas om jag skulle kuna se släden;
men det stället syntes ej. Wi åkte sedan ett
stycke ut på isen, och stannade sedan för at
wänta henne. Det drögde ej länge förr än jag,
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som altid hade ögonen wända till det fatala
Slåttet, blef warse en häst och släda som åkte
så långt fram, at han kom i wår åsyn, hwarest
han straxt stannade. Ach, tänkte jag då; detta
lärer wara skedt till at förblinda wåra ögon,
för at komma oss att tro: at hon sitter där och
wäntar på Norgrens återkomst; men i sjelfwa
wärket lärer hon wara ingången med honom,
och torde hon just nu som bäst denna stun-
den kastat sig i kättjans armar. Ach tänkte
jag: skall man då nu ej finna någon dygd i
werlden, ach om jag nu hade warit allena, så
hade jag wisserligen åkt tilbaka för at på nå-
got sätt recognoscera; men nu kan jag ej det
heller. Jag spärrade wäl med ögonen, för at se
efter om jag skulle kunna se någon sitta i slä-
den; men afståndet och solglimret hindrade
at kunna se och åtskilja sådant med säkerhet;
och huru önskade jag då icke at hafwa ett per-
spective för at kunna se wissare.

Jag wille dock försöka at ursäkta henne;
men fant dertill ganska få skäl. Skal jag kunna
tro, tänkte jag, at hon midt på ljusa dagen och
oss midt i synen hafwer i den afsikten kunnat
spela ett så listigt knep; och hwad som ännu
wärre är: med en gifter man! Nej det kan
knapt wara möjeligt. Torde hända at hon har
något at tala med någon Madame eller någon
annan, som kan hafwa något granlåts arbete;
men den tanken wille ej heller rima sig. Der-
till kom ännu det, at Herr Fendricken hade
warit der nyss förut, och Fröken och jag suto
då utanföre och wäntade på honom, och han
tog också då emot hennes Commission, at
höra efter bränwin åt Generalen; hon hade
ju då ett så lägligt tilfälle, at beställa andra
sina ärenden där, om hon hade haft några så-
dana; men då taltes ej om något sådant. Då
hördes ej annat än hennes otolighet öfwer
Fendrickens drögsmål; och skulle wi, sedan
Fendrickens återkomst, just begifwa oss på
hem resan, när wi, som sagt är mötte Herr

Norgren, hwilken hade oss tilbaka med sig
hem. 

Imedlertid hade jag ständigt ögonen fäs-
tade på den omtalte hästen och slädan tän-
kandes: Jag skall då se efter, om jag ser när de
komma neder till släden eller ej; eller om det
blir densamma hästen som de komma med.
Och imedlertid tänkte jag: Saken ser ganska
mistänkt ut i mina ögon; och jag wet ej hwar-
före det rörer mig så mycket. Hwad Fendrick-
en och drengen kan tänka wet jag ej; men
imedlertid är hon lyckelig i det, at det är en
sådan med, som kan tiga och ej förkunnar
kring hela werlden alt hwad han ser och hör.
Hon hade dock bort betänka, at om hon än
är aldrig så oskyldig så är dock detta upföran-
det ganska mistänkeligt, och at hennes goda
namn och rykte sättas på spel, om ej för nå-
gon annan så dock för drengen skull om han
kan tänka så långt.

Dels utaf samtal och dels utaf det wi sågo
på bönder, som drogo isnot, blef jag hindrad
ifrån mitt observerande; så at när jag såg till,
så såg jag dem komma åkande, och redan wara
helt nära oss; och huru harmades jag då icke
min försumelse! Jag kunde då ej annat se än
at den omtalte hästen war borta ifrån sitt
rum. Imedlertid hade de warit borta innemot
en half timme; jag menar at de hade hunnit
wända sig på den tiden. När hon kom så war
hon ganska munter och glad; men jag tänkte:
ja så; nu tycker du dig hafwa gjort alt ganska
wäl; men du frågar ej efter, hwad den som sit-
ter deruppe tänker derom. Fendricken frågte
då straxt något förtrytsamt: ”Nå hwad har du
nu gjort så länge, som låter folk sitta och
wänta på dig?” I det samma tog Herr Norgren
upp utur släden en fullkomligt stor gädda och
wiste oss; och Fröken swarte: ”Wi hafwa warit
och fiskat och skaffat färsk fisk till gården.”
Men min läsare: du må tro, at jag ej litet glad-
des i mitt hjerta wid denna syn; Jag ser då
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tänkte jag at hon är oskyldig. Men min glädje
warade så ganska kort; ty Fendricken sade
åter: ”Aldrig nångonsin kan det hafwa tagit
bort så mycket tid; ty jag såg ju den samma
gäddan på gålfwet i dens och dens kammare
när jag nyss war där.” Fröken swarade: ”nej det
är ej samma gädda och kan ej wara samma
gädda; ty” m:m: Fendriken: ”Du må aldrig säga
mig det min Syster at det ej är den samma
gäddan; det må jag weta som såg och hante-
rade henne.” Fröken: ”nej det är ej den sam-
ma, och om det ock så wore, så drog det så
länge ut innan han fick rätt på ägaren, som
han skulle köpa den af; ty han war bortgång-
en.” Denna ordkastning warade en stund och
Fendricken måtte först tystna icke öfwerty-
gad om motsatsen som tydeligen märktes;
men jag tänkte: Se sålunda måste en oskyldig
gädda bära up skulden för hela kalaset; ja så
går det ofta till. Desutom skylde hon på, at
hästen rymde ifrån dem tilbaka ända till Tul-
len. Ja tänkte jag: det hade ej skedt om du al-
tid hade sutit i släden; ty då hade du wäl hållit
honom, och nu ej behöft skylla på at det drog
så länge ut innan Ni fingo rätt på honom; föl-
jakteligen så war det icke deras häst som jag
såg komma fram och stadna straxt wid Slåt-
tet. Men oaktat alt detta så tänkte jag dock
åter: torde hända at hon, oaktat alla dessa san-
nolikheter, ändock är oskyldig, jag will åt-
minstone hoppas det till det längsta. Wi fort-
satte resan utan at det blef något släd ombyte
åf för Fröken, förr än wi hade åkt wid pass en
half mil, då hon änteligen steg i kuren, och
tyktes hon med någon förtrytelse eller oro
lämna Norgrens släda, hwilken genast wände
om hem till sitt igen. När wi då började åka,
så sade hon till mig: ”Är icke Herr Norgren
en beskedlig karl, som fast han har så ganska
brottom, så war han dock så beskedlig och
åkte mig så långt, och jag är säker at om jag
endast hade öpnat min mun, så hade han åkt

mig till Staden Nådendal.” ”Jo nog synes det
at han är en flinker karl” swarte jag; men
tänkte: altför tjenstaktig. ”Ja han har många
gångor kuskat mig” m:m: fortfor Fröken, och
jag swarte altid något passande därpå; men
tänkte kanske också många gångor kuskat på
samma sätt som nu. 

Straxt före jul Helgen feck jag det första bref-
wet ifrån mina Föräldrar, som mycket fäg-
nade mig. Utom wanliga hälsningar skrifwer
han ibland annat ”Nu will jag hälsa dig ifrån
Magister Nordlund, at du med första Post
skrifwer och hit öfwerskickar till mig en up-
sats på, af hwilka byar du i wåras fick pen-
ningar, som de bewiljade, så har Herr Magis-
tern loft taga ut af de, som restera, allenast
han får detta weta före Jul. Jag har tagit emot
litet penningar af Stöcksjö Byn, som du skall
hafwa; Och Nordlund har fått af några Wäs-
ter Hiske Boer, som wi i winter skall öfwer-
skicka åt dig. Nu tackar jag dig mitt barn för
hatten, som jag riktigt har bekommit. ===
din Syster Greta har warit mycket sjuk i mäss-
lingen. === Nu i höst har din mor brukat en
slags kur af Allenius i Degerfors i 5. weckor,
hwilket hon finner sig mycket wäl af. === 
den 21. Novemb: Erik Pehrs son 
i Ume och Stöcke.” 

Detta brefwet beswarte jag genast, i hwil-
ket jag utom wanliga tacksägelser och under-
rättelser skref som följer: ”Mäst besynnerligt
förefaller det mig at Syster Margareta ligger
i messlingen, då jag likwäl trodde at hon re-
dan hade haft den: Mina yngre Systrar lära då
wäl ej eller undgå den efter den är i huset.”
=== Sedan begärde jag underrättelse af min
Far om åtskilliga hans och min mors Släk-
tingar och huru nära denna slägtskapen war;
för det slägt Register skull som jag wille up-
rätta (Se emot slutet af Första Boken.) ===
”Uptekningen på de byar, som hafwa af sina
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frikostiga händer meddelt mig rese pengar
följer nu härhos.” 

Slutet. 

I dessa dagar feck jag också ett bref ifrån Jus-
tander, uti hwilket han ibland annat skrifwer
följande: === ”Jag wet at du, min wärdaste
wän, är en noggran observator, som man kan
lita uppå: jag ber dig derföre om ursäkt at jag
beswärar dig med en commission i detta af-
seende. Du wet at jag arbetar på en Historia
öfwer Swenska foglar. Nu är det en anmärk-
ning i denna historia, som jag gärna wille
hafwa med större wisshet utredd. En ny skri-
bent påstår at den wanliga grön=spräckliga
talgoxen altid utmärker skarp köld eller ur-
wäder, när han kommer fram till husen; men
jag har orsak at twifla härpå: Jag har derföre
föresatt mig, at i denna winter gifwa akt här-
uppå nogare än tilförene, och at få denna sa-
ken noga utredd wore af mycket wärde i wä-
derlekens förutseende. Jag skall derföre på ett
särskilt papper uptekna 1:o hwarje gång då jag
ser talgoxar. 2:o Huru många hwarje gång. 3:o
om de sitta stilla och tysta eller om de flyga
mycket af och an eller sjunga eller låta. 4:o
Om de sätta sig på wäggarna och mycket
hacka på dem. och 5:o Om de ofta en och
samma dag hacka på wäggarna och under ta-
ken. Wäderleken skall jag också för hwar dag
uptekna, hälst då desse foglar wisa sig och de
dagar som följa näst derpå. Bjerkander säger,
at då den kommer fram ifrån skogen skall det
betyda köld eller snö; Fischerström, at det ock
skall betyda urwäder. Ekmark säger,27 at då
den mycket hackar på husen, skall det efter
allmän sägen blifwa braf kalt. Hwilka hafwa
rätt? eller hafwa alla rätt? eller är denna fo-
gelns spådomar mycket owissa att lita på?
Detta wore artigt at blifwa underrattad om.
War derföre så god och håll en liten journal
häröfwer, och sedan skola wi communicera

hwarandra wåra gjorda rön. Det tilhör en lärd
eller studerad man at undersöka allmänhe-
tens traditioner. Kanske denna fogel flyttar
emot alla andra foglars natur, och finnes om
wintern i norden, om sommarn i södra Eu-
ropa, åtminstone finnes den om sommaren i
myckenhet i Spannien. Se Lin: Syst: Nat: ed:
XII.28” Jul och nyårs önskningar. === ”Åbo
den 23 Decemb: 1785. Joh: Gust: Justander.” 

Dessa observationer kom jag mig ej före at
göra, hwartill förnämsta orsaken war at jag ej
ännu så wäl kände denna fogel skild ifrån sina
sam slägtingar. 

För at gästa Jul helgen reste samtelige Herr-
skapet till Lemsjöholm, till Swågern Herr Ba-
ron Fleming, jag skulle också wist fölgt med,
men till all olycka kom Löjtenant Fellbom till
oss dagen Före Jul=afton. Denne war en nå-
got ålderstegen fattig Löjtnant, som bodde i
ett Soldate Torp wid wägen midt emellan
Odensnäs och Åbo; Hans wanliga sed war at
fara omkring till Herrskaperna deromkring
för at gästa 14. dagar eller 3. weckor på hwart
ställe alt efter omständigheterna. Allestäds
war han wälkommen och wäl liden; hälst hos
mitt Herrskap; ty han war så ganska tjenlig
at hålla Generalen sällskap; utom det at han
altid war beskedlig och hölt sig altid snygg.
För hans skull måste jag nu wara hemma för
at hålla honom sällskap. 

Wi roade oss imedlertid så godt wi kunde,
isynnerhet med samtal om allahanda, och
ibland annat så föll äfwen talet på Baron Fle-
ming och hans giftermål med Baron Carpe-
lans Syster, hwarom han Löjtenanten så ytt-
rade Sig. ”Friherrinnan hade, i början af sitt
äktenskap, welat göra sig något grötmyndig,
och rycka till sig husbonde magten; och det
är orsaken dertill, at Baron Fleming rymde
ifrån Henne till Tyskland och war borta i fle-
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ra år och sedan måste hon änteligen gifwa
köp. Detta tror jag wäl at hon ej hade gjort;
ty hon har ett godt sinnelag; men hon blef
dertill uppäggad af sina båda Systrar, den som
sedan blef gift med Löjtenanten Aminof och
den ännu ogifta Fröken Carpelan, de blåste
henne in hwad hon skulle göra.” Härwid
tänkte jag: Huru skall jag kunna förena denna
omständigheten med hennes ifriga och alf-
warsamma tal om qwinnowäldet. (Se pag: 39.
Fjerde Bok:) Ettdera måste då wara falskt; jag
will dock tro hennes tal till jag framdeles kan
få några wissare underrättelser härom. 

Som Löjtenant Fellbom före Nyåret reste
bort, så reste också jag sista dagen af året till
Lemsjöholm för at där fira nyåret, tillika med
mitt Herrskap, som ännu war där qwar. 

III. Capitlet.
Angår vocation och flera wigtiga
ämnen. 

På Lemsjöholm hade jag så nöjsamt som jag
såsom främmande och okänd ibland så myc-
ket främmande kunde hafwa. Men det oroade
mig något at af en så stor samling ej blef hål-
len någon sort Gudstjenst eller bönestund på
Nyårs dagen. Sedan wi hade gästat där till den
3. så reste wi åter alla hem igen; Men Baron
Fleming med samteliga Hans Herrskap jämte
alla de öfriga där warande främmande blefwo
samteligen budne af Generalen och FriHer-
rinnan Carpelan till Odensnäs till Trettonde
dags Högtiden; hwilka också alla wärkligen
ankommo dagen förut; och woro: Baron Fle-
ming och hans Fru; dess 3. fullwäxta döttrar
en Son som war halt; alla af förra giften; och
dotter och Son af sista giftet ännu små; Öf-
wersten Lejonhjelm ifrån Saris; Fendrick
Carpelan med hans Fru och Swägerska, samt
en unger Grefwe med flera. 

Generalen hade anmodat mig, at predika
hemma för samteliga Herrskapet på Tretton -
de dagen, hwartill jag hade beredt mig, och
hwilket jag också efter förmåga fullgjorde.
Nu hade Generalen till samma dag kallat till
sig en Comminister, som hette om jag mins
rätt Hellström och war hemma ifrån en af de
nästgräntsande Socknarne, känd för en skick-
lig och wälfrägdat man, i afsigt at få höra hans
omdöme om min Predikan och prediko gåf-
wor. Han kom också till Odensnäs litet före
Gudstjensten; och war min åhörare; men jag
kände då icke ändamålet af hans närwaro,
utan trodde at han annars kom i egna ärender.
På Eftermiddagen war han en lång stund hos
Generalen i hans kammare. Och samma dag
förnyade ock Generalen sitt förra mig gifna
löfte om dess vocation till Prest. Jag kunde
då ej annat än aflägga min ödmjukaste tack-
sägelse derföre, och blef mycket förnögd,
hälst jag ej fant derwid annat än rena afsikter;
men jag twiflade dock om fullkomnandet af
detta löfte, emedan jag wiste at höga Herrar
ofta hafwa godt efter löften; men ondt efter
godt minne at dem fullgöra.När det led något
mera på eftermiddagen, så kom Herr Com-
ministern Hellström neder till mig i min
kammare och språkade med mig först hwar-
jehanda, och talte sedan om huru Generalen
hade frågt honom: hwad han hade tyckt om
mig och min Predikan? ”Jag swarte derpå”,
sade han, ”efter min rena öfwertygelse, at den
war ganska braf, samt at jag högeligen und-
rade derpå at han, såsom en yngling och främ-
mande, inför så höga herrar kunde så oblygt
och utan minsta fruktan anföra så nakna san-
ningar, och så påtagligt framstälta. M:M: och
jag rådde honom at fullfölja sin afsigt at vo-
cera Herren till sin husprest, ty karlen tycks
wara skicklig och beskedlig. Jag märke också,
at Generalen war mycket nögd öfwer mitt
yttrande om Herrn, samt dess predikan, och
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at Herrn wärkeligen står wäl hos honom,
hwartill jag mycket gratulerar Herrn, såsom
också till hans goda prediko gåfwor.” m:m:
Jag tackade honom då för hans godhet och
wänskapsfulla tanka och yttrande om mig, så
godt jag kunde. Och kunde detta intet annat
än ganska mycket fägna mig; at hafwa wun-
nit ett så gynnande omdöme och tanka af en
så reel man; om hwars uprigtighet jag ej be-
höfde twifla, eller frukta at hans ord woro
blott ett nedrigt smicker. 

När det led något mera på eftermiddagen så
war det någon ibland de främmande Herrska-
perna, som frågte mig om min födelse ort och
härkomst, hwarpå jag swarte upriktigt at jag
war en bonde Son ifrån Wästerbotten; ty jag
blygdes ej för min ringa födelse; emedan jag
wiste at den sanna förtjensten ej winnes ige-
nom börd, utan igenom ett dygdigt upfö-
rande. Derpå yttrade sig Fröken Carpelan
med en glad mine. ”Det är hwarken skam eller
skada at Herrn är af ringa härkomst när herrn
är beskedlig; och då är det twärt om så mycket
mera hedrande, emedan en sådan ej hafwer
haft så godt tilfälle at lära folks seder; och då
man ändock kan winna dem, så är det så myc-
ket mera tecken till ett godt wett.” Naturligt
wis fägnade detta min egenkärlek; men jag
tänkte dock: Ho wet om du ej härmed will
smickra mig, eller härigenom winna min
högaktning och tilgifwenhet. Imedlertid bör
jag ej tilägna mig mera af detta berömmet än
som måttligt är; men påminna mig mina
många ofullkomligheter, at jag ej må blifwa
upblåst.

Samma dag föll Herrskapets tal på giftermål
och sedan blef det något raillerie till Fröken
Carpelan i samma ämne. Då yttrade sig hen-
nes Syster FriHerrinnan Fleming i följande
uttryck, som war beledsagat med ett flatt löje:

”Ja när hon ej redan har blifwit gift, så nog
får hon gå ogifter härefter; ty härefter lärer
hon ej få man, sedan hon har blifwit så gam-
mal.” Jag kastade straxt ögonen på Fröken för
at se huru hon skulle uptaga en sådan com -
pliment, och fant henne högeligen förtryta
det, just såsom jag det wäntade och förmo-
dade. Och dessa orden woro såsom styng i
mitt öma hjerta. Ach, tänkte jag, hwad du nu
war elack emot din Syster, och talar okärligt
emot henne; det är ej nog at hon skall hafwa
den smärtan at se sig oförsörgd; utan du skall
också försmäda henne ännu dertil på köpet;
och derföre at du hafwer warit lyckligare än
hon, så will du begabba henne, och lägga sten
på bördan. Jag skulle kanske taga henne en-
dast för at wisa at det ännu kan wara möjeligt;
dock flöto dessa mina sista tankar mera af
min ömhet, än at hjertat ännu deruti hade
någon del, eller någon grund i mitt upsåt;
utan war endast en lös tanka.

Twå dagar derefter war Söndag, då Soknens
KyrkoHerde Herr Jacob Cairenius, med sin
fru äfwen kom till Odensnäs. Jag mins nu
icke wist om han ock icke samma dag predi-
kade för Generalen. Herrskapet roade sig på
eftermiddagen på hwarjehanda sätt, och då
föll det äfwen mig in om qwellen, at, för at
roa Herrskapet, för en liten stund agera bon-
de. Jag geck derföre ned i min kammare drog
på mig mina Wästerbottniska bond=skor el-
ler pjexor, tog på mig en tröja, kammade ut
mitt hår m:m: och så geck jag upp till Herr-
skapet, till utseende braf lik en bonde. Jag
talte Wästerbottniska bond språket, gaf mig
i samtal med en af Herrarna, som war Jurist
och begärde af honom såsom domare, hjelp
och rättwisa emot min granne, som wille
komma åt en af mina åker renar. Han frågte
mig då: om jag hade barn? och då jag swarte
at jag hade en fullwäxt Son och dotter; så lofte
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han hjelpa mig till rättwisan allenast jag wille
sända min dotter till honom. Men jag wille
icke gärna höra på det talet; utan sökte wända
bort den frågan. Sedan wände jag mig till Öf-
wersten Lejonhjelm, och anmodade honom
om något biträde angående min Soldat och
Rote liqvid, och sedan jag så hade jolrat en
stund, i all menlöshet och oskuld, så geck jag
åter i min kammare och klädde om mig;
hwarefter jag åter förfogade mig till Sälska-
pet och låddes icke wara den samma. 

Dagen derpå förr än jag ännu hant stiga upp
kom Herr KyrkoHerden Cairenius i min
kammare, hwarföre jag genast steg upp och
klädde på mig. Hwarwid Herr KyrkoHerden
började en ganska nitisk straff=Predikan af
följande innehåll. ”Det upförande som Herrn
i går aftse förehade medelst sin spelta förkläd-
ning war högst oanständig, och aldeles icke
öfwerensstämmande med ett gudeligt och
Christeligt sinne; är detta at föregå sina Dis-
ciplar i dygd och gudsfruktan, nej detta wisar
at Herrn icke känner eller aktar dygd och en
sann moralité. Jag will icke tala om Herrns
afsikt at sjelf blifwa Lärare, huru litet wärdigt
är detta, en Prest; Härigenom har Herrn full-
komligen nedrifwit alt hwad han medelst sin
predikan nyligen har sökt at upbygga.”, m:m:
af samma halt en lång predikan. Jag teg här-
wid och swarte icke ett ord; utan lät honom
ösa utur sig alt hwad han wille; tillfridsstäld
innom mig sjelf af mitt samwetes oskuld; och
tänkte: detta dit nit hade du helt och hållit
kunnat spara; ty det är högst obefogat och
kom aldeles i otid. Ty min afsikt, ändamål och
upförande i detta upträde, war så menlöst och
oskyldigt, at icke en gång den tankan kunde
hos mig upstiga, at någon, ja icke en gång den
strängaste moralist skulle finna deruti något
anstöteligt eller anmärkningswärdt; därföre
föraktade jag hans bestrafning; men hade sä-

kert tagit den till godo om han hade haft rätt-
wisa och billighet på sin sida. Som sagt är: jag
afhörde med tyst tolamod hans bestrafning-
ar, och gaf mina Disciplar sina läxor, at de
imedlertid måtte få börja studera; ty wanli-
gen hölt jag altid bön med dem om mårnarna
först; men nu tyckte jag at det just icke pas-
sade i Herr KyrkoHerdens närwaro; såwida
det äfwen dessutom kunde synas nu ske en-
dast af skrymteri och skryt; utan jag tänkte
wi få wäl hålla wår bön när han har gått bort.
Men si häraf fick Herr KyrkoHerden en ny
anledning, till at nitälska, som war för mig li-
kaså oförwäntadt och oförmodat som den
förra. ”Brukar intet Herrn”, sade han, ”at först
hålla bön med sina Disciplar förr än han bör-
jar sitt arbete; det plär nu altid en wettig och
tänkande Informator göra. Detta är ju icke at
ifrån ungdoms åren wänja barnen med Guds-
fruktan;” med hwad mera som han i sin ifwer
kunde framföra. Nå, tänkte jag, åter något at
gräla öfwer, och är du så dum, at du icke inser,
at det war för din närwaro skull som bön in-
stältes, så må du gräla, du håller sjelf beswäret.
Änteligen måste han tystna sedan han icke
feck ett ord till swar. Men som han på bordet
fant skriftyg för hand, så satte han sig at djupt
fundera och öfwärwäga, då han änteligen ef-
ter en lång stunds begrundande framtrugade
följande rimslut eller wersstump, som han
skref på bordet efter ej papper war förhand;
och geck derefter änteligen bort. 

”Här fins ej krus och Complimenter
Dock i stilhet bägge twå
Men war wid bok och supplimenter
Och lät wår Herre altid rå. 
Jacob Cairenius.” 

Wid igenomläsandet häraf tänkte jag: Då du
icke, efter ett så långt och djup begrundande,
kunde åstadkomma något qwickare foster, så
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kunde du så gärna hafwa låtit blifwahela poë-
tiska försöket; ty mig förekom det at wara
skäligen platt. Och således skildes wi ifrån
hwarandra: han med den öfwertygelsen, at
jag war en gudlös menniska och kanske Athe -
ist; och jag, at han war till det minsta en tank-
lös och wettlös beifrare och nitälskare, som
icke ägde wishet at förnuftigt wälja tid och
sätt at nitälska. 

Efter hans bortgång, så gåfwo mina Discip-
lar af sig sjelfwa genast tillkänna sitt mishag
öfwer Herr KyrkoHerdens upförande; ty de
insågo också min oskuld, och inför hwilka jag
sökte ådagalägga det menlösa och oskyldiga
uti mitt uppträde. De berättade också då för
mig huru Herr KyrkoHerden Cairenius qwäl-
len förut hade grälat och häftigt talt på mitt
upträde för en del af därwarande Herrskapet
sedan jag hade gått neder i min kammare; och
sagt, at det war högst anstöteligt, det jag, som
ämnade mig till Presteståndet, och nyss förut
hade predikat, skulle mig sådant företaga,
hwarom han kom i häftig disput med Friher-
rinnan Carpelan och fröken Carpelan, hwilka
båda, men isynnerhet den sednare förswarte
ifrigt nog mitt upförande, hwilket ganska
mycket tilfrids stälde mig och war jag glad at
de äfwen hade insedt min oskuld. 

Egenteligen at säga hade jag ännu ingen
denna tiden, som hade fästat mitt hjerta eller
wäkt min kärlek; ty jag hade ännu för kort tid
warit i ofwannämnde Herrskapers sällskap,
hwars ogifta Fruntimmer jag ännu för litet
war bekant med. dock war det icke utan at
icke jag tykte det medlersta Fröken Antoi-
nette Fleming ibland hugnade mig med glada
ögnakast, åtminstone föll hon mig mäst be-
hagelig, men sådant torde mera warit inbill-
ning hos mig än wärkelighet. Derefter reste
hwar och en hem till sitt.

Här torde blifwa det tjenligaste stället at rista
några Characters drag, af samtelige dessa
Herrskaper, som jag nu och i de näst påföl-
jande åren ofta war i sälskap med. Jag börjar
med General Lieutenanten Herr Baron Wil-
helm Carpelan; Han hade en lång och rak
kropps ställning, men smal och mager; och
lärer i sina wälmagts år ägt ett wackert mar-
tialiskt utseende. Han ägde i sin höga ålder
en någorlunda god hälsa; utom plågor af
bråck och sten passion. Han hade det militai-
riska lynnet i tämmelig hög grad och war der-
före något sträf och ibland kinkig. I sina gö-
romål war han altid punctuel, Han steg upp
klåckan 4. hwar morgon och geck till sängs
klåckan 10. hwar qwäll; war altid på den ut-
satta minuten färdig när han skulle resa.
Hwad religionen angår war han på sin höga
ålder en stor devot, och wiste derutinnan
mycket alfware och andakt; han hölt sin bön
punctuelt mårgon och afton enskilt i sin
kammare; men hans religions begrepp och
gudaktighets öfning hade mycken smak af
den Herrnhutiska Säkten. Han tålte ej gärna
motsägelser. Föröfrigt war hannu i många fall
barn på nytt; roade sig med at ibland sjelf wara
skräddare, då han ofta, då han wille förändra
och förbättra sina kläder, fördärfwade och
förstörde de wackraste plagg.

Baron och Öfwerste Lieutenanten Herr
Carl Ephraim Carpelan, war sin herr Farbror
i många fall lik war dock mera kinkig eller åt-
minstone grälade mera jämt öfwer både
smått och stort, han hade dock ibland gladare
lynne. I sina göromål war han ganska flitig
och mycket enträgen i afairer med andra, så
at han ej uphörde förr än han hade wunnit
sin afsikt om dertill annars gafs någon möje-
lighet. Han blef derföre af alla öfwerlupen
med hwarjehanda sakers utförande, äfwen af
bönder, då han aldrig hade hjerta at neka dem
sitt biträde. Han satt derföre ständigt och
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skref, långt in på nätterna och bittida om
mårnarna; Ja till och med på sina resor skref
han på Gästgifware gårdarne under det häs-
tarna ombyttes. Han war annars i sina wänd-
ningar mycket långsam, så at han altid kom
sig sent till att resa, hwartill mycket bidrog at
han altid war af folk öfwerlupen, men hans
natturel bidrog dock det mästa dertill. Hans
religion war den samma som Generalens;
men hölt icke sina böner methodiskt; talte
mycket om, och gladdes öfwer Guds nåd, som
dock wid tilfälle kanske lätt kunde glömmas.

Dess Fru FriHerrinnan Catharina Sofia
Carpelan född Strengberg, war liten till wäx-
ten, med mäst wanliga Fruntimmers behag.
Hade ett förträffligt hjerta och ädla tänkesätt;
och war altid förnuftig i sitt upförande. Hon
war wänskaps full emot alla, och hyste myc-
ken aktning för Gud och religion, den hon
yttrade mera i stilla känslor än som i mycket
tomt prat derom. Med ett ord: hos henne tyck-
tes jag finna en ren och oskrymtad Gudsfruk-
tan. Deras älsta Son Wilhelm Paul Carpelan,
min Discipel omkring 13. a 14. år hade skäligen
lätt för at läsa, och lära; men war af ett flygtigt
wäsende, så at han snart förglömde det han
hade läst; han war till utseendet sin moder
mycket lik. Hans yngre broder Carl Maximi-
lian Carpelan, hade mycket trögt för at lära
och fatta något, war annars af ett stadigt och
alfwarsamt wäsende; och gaf hopp om sig at
efter mognat förstånd kunna djupt nog pe-
netrera de saker som han kunde fatta. Han
ägde en wiss energie, som utmärkte ett stadgat
wäsende. En liten Fröken hade de äfwen; men
som blott war 2. a 3. år. 

Fröken Eleonora Maximiliana Carpelan,
om hwilken redan är flera gångor talat, war
något lång till wäxten, med wacker wäxt och
utsökta och intagande manierer, så at hon
förde sig wäl up; men ägde ingen skönhet;
dess ansiktes utseende, som af en stor wårta

wid högra mungipan mycket försämrades,
gräntsade nära till fulhet. Hwad religion an-
går, så war hon sin Farbror och herr Bror myc-
ket lik och talade mycket derom och gudak-
tigheter m:m: Hennes öfriga Caracter torde
af det följande i Historien kunna inhämtas;
hwarföre jag det nu lämnar, såwida då och då
torde förefalla något som den samma kan fö-
reställa. Detta war alt gårds folket. Nu följa
de öfriga här ofta warande Herrskaper.

Herr Baron Flemming om hwilken redan
något är nämnt, war nu något till åren om-
kring 60. år eller något mera; War kort och
tjock till wäxten, trindledt i ansiktet och
wind ögd, eller åtminstone något skjefögd,
med en liten swart Calot. hade nästan i alla
sina dagar warit hwad man kallar en wildba-
sare, hade altid mycket dyrkat både Baccus
och Venus, och hälst den sistnämnde, samt
förstört ganska mycket af sina ärfda fasta och
lösa egendomar. Han war också derföre nu satt
under sin Swågers min Patrons förmynder-
skap. Och hwad religion angår, så tyktes han
hafwa föga känsla deraf, och hans tal och up-
förande war sådant, at han tyktes sällan tänka
på Gud. Hans Fru FriHerrinnan Flemming,
född Carpelan. war ett medelmåttigt wackert
och ett wettigt Fruntimmer, och war på alt
sätt hygglig; med ett ord: Hon hade wärkeli-
gen det aldra bästa sinnelaget af alla sina Sys-
kon, så at hon icke en gång tyktes höra till den
Carpelanska slägten. Detta wälförtjenta lå-
ford är icke ensamt mitt omdöme; utan huf-
wudsakeligen FriHerrinnan Carpelans, min
Patronessas; Ty sedan jag någon tid hade warit
i huset och blef närmare bekant med FriHer-
rinnan, så frågte jag henne: Huruwida Löjt-
nant Fellboms yttrande om FriHerinnan Fle-
ming och Fröken Carpelan wore sant (Se pag:
64. 4:de Boken.) Då hon swarte: ”häruti är hon
hufwudsakligen oskyldig ty hon torde wäl
kanske i början sökt at förwara sina tilbörliga
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rättigheter; och at hennes Systrar hafwa up-
äggat henne till hwarjehanda, är mycket likt
deras tänkesätt; men hennes upförande emot
sin man har dock altid warit förnuftigt och
eftergifwande, det hon nog har fått låf at göra.
Ty hwad hon har fått lida af sin man kan intet
uttalas; ty det känner jag mycket wäl, som så
ofta hafwer fått dela hennes bittra tårar med
henne, då hon hafwer låtit dem falla i mitt
sköt. Man kan tänka huru Hennes belägenhet
war, då han rymde ifrån Henne, utan at låta
märka det minsta derom och tog med sig alt
redbart Guld och silfwer som han kunde öf-
werkomma och for till Tyskland där han i 3.
år förslöste så mycket, at min man måtte till
slut igenköpa honom derifrån, ifrån hans cre-
ditorer, hwartill ej litet åtgeck af hans fasta
egendomar; Och hon då war lämnad helt en-
sam med så många både Stybarn och egna
barn, af hwilka förra få ännu då woro fullwäx-
ta. Utom alt annat hwad hon af honom har
måst lida; så mycket mera som hon till detta
giftermål mera war twungen af sin Farbror
Generalen och bröder och Systrar, än af någon
fri böjelse. Så at hon har mer än mycket blif-
wit tuktad. Hon är wist ett ädelt fruntimmer
och mångfaldigt öfwerträffande sina Systrar;
så at han icke en gång är wärd ett hår af henne
mycket mindre at wara hennes man.”

Hans barn woro följande 1:o Herman Fle-
ming nu Second Major wid Åbo=Länds Re-
gemente: om han eller hans efter=nämnde
Bror war äldst wet jag ej; Han war wäl ej nu
Hemma; men kom dock nästa år och war då
med i Sälskapet. Han war sin Herr Far på intet
sätt lik, utan war stilla, sedig och ärbar i sitt
upförande, hwilket lynne han säkert hade
ärft af sin döda mor. Hwad religion angår så
kan jag mig derom föga yttra; ty om han så-
som ännu ung leddes något af werlden och
sina kamrater, så war han dock åtminstone
icke någon Guds= eller hans ords föraktare,

som wisserligen är ett godt tecken hos sådant
folk. 2:o Claës Fleming War åter sin Herr far
mycket lik i tänkesätt och seder, och som jag
tyckte, hyste han innom sitt bröst föga någon
känsla af wärkeligt godt. Han war blott sin
Herr Fars Son; ty han war mycket låghalt och
dugde således icke till militair tjenst. Och nå-
gon skrifware syssla förstod han icke, emedan
honom feltes studier dertill. 3:o Fröken Anna
Charlotta Fleming, war älst af sina Systrar
och öfwer 24. år; och hade utan at egenteligen
wara wacker, ett hyggligt och intagande ut-
seende och en wacker wäxt med lagom frun-
timmers längd, och hade det bästa och böje-
ligaste sinnelaget af alla sina Systrar. Om
Henne feck jag af Herr Löjtnant Fellbom, när
han under Jule Helgen war med mig (Se pag:
63. Denna Bok:) följande berättelse: ”Hon
har”, sade han, ”en Amant i Öfwersten Le-
jonhjelm, som hon också är kär uti, hwilket
så mycket mer är på tok, som han är gift och
lefwer skild ifrån sin Fru, som bor i Swerge,
och lärer aldrig tänka flytta till honom. Han
är derföre ofta på Lemsjöholm och curtiserar
henne. Så at saken ser ganska twetydig ut.”
Jag frågte derföre sedan FriHerinnan Carpe-
lan härom, då hon gaf ungefär följande swar:
”Det är wäl sant at Öfwersten är kär i Henne
och curtiserar Henne, och hon tyckes också
icke wara utan känsla för honom; men icke
desto mindre wågar jag dock taga henne i för-
swar i anseende till några otilbörliga mistan-
kar; ty man har aldrig hört det aldra minsta
oanständigt om Hennes upförande; och jag,
som känner henne närmare än mången an-
nan, försäkrar, at hon tänker förnuftigt dyg-
digt och ädelt, samt har mycken stadga i sitt
upförande. Imedlertid kan hennes tilgifwen-
het för honom wara ett exempel af menisklig
swaghet, som torde häröra deraf at han torde
hafwa pratat för henne om sin frus förmo-
dade snara död, som således kan hafwa wäkt
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något hopp hos henne at få blifwa dess efter-
träderska i äktenskapet.” 4:o Fröken Antoi-
nette Fleming, af ungefär lika längd som sin
äldre Syster, ägde en medelmåttig fägring och
hade någon ting manligt och alfwarsamt i sitt
wäsende, som dock icke förminskade hennes
behagligheter. 5:o Fröken Sophia Catharina
Flemming, war ännu helt ung ungefär 16. år.
Hon ägde mycken skönhet, af hwad som all-
männast får namn deraf, utan at dock äga,
hwad man kallar, det goda tycket; ty åtmin-
stone för min del, fant jag intet något behag
i hennes skönhet. I sitt upförande war hon en
fullkomlig yrhätta; utan at den dock urartade
till oskicklighet eller osedighet. Dessa woro
barnen af förra giften. 6:o Fröken Agnis Fle-
ming, ännu barn, wiste sig med tiden wilja
blifwa en hyglig och sedig flicka. 7:o Göran
Fleming, war blott 3 år gammal.

Den omtalte Öfwerste Lejonhjelm, war en
stor och något till åren kommen man, med
ett mildt och behagligt utseende; hos honom
fans icke den motbjudande sträfheten; utan
blott den nödiga militariska alfwarsamheten.

Fendrick Maximilian Carpelan, yngsta
brodren af denna Famillien, war blott carac-
teriserad Fendrick; och hade aldrig gjort= el-
ler någonsin kunde göra tjenst; emedan han
war mycket halt. Han skräflade något med
sitt prat; men ägde inga synnerliga kunskaper;
war för öfrigt just ingen elak man hade icke
heller det tilgjorda Gudaktighets wäsendet
som hans Syskon. Hans Fru war ett långt och
smalt fruntimmer, tämeligen wacker. Om
hennes sinnelag och tänkesätt wet jag ej nå-
got säga. Men ett rykte geck at hon under lys-
nings tiden träffades af någon bekant på en
aflägse gästgifware gård, liggandes sjuk efter
någon förtidig börda, som hon wille i tysthet
blifwa qwitt utan den tillkommande man-
nens wettskap. Hon war hans sednare hustru.
De Öfrigas af Slägten characterer, skall anfö-

ras när de framträda i Historien. 

Wid denna tid, dock särskilta gångor, war det
twå särskilta Personer, som så där discursive
kommo at fälla det omdömet om Fröken Car-
pelan för mig, at hon war mycket konstig och
hade ett kinkigt humeur, och isynnerhet den
ena eller den förr omnämnde Herr Kyrko-
Herden Cairenius, warnade mig således: ”Ak-
ta Er för hennes konster, de äro mångfaldiga
och illistiga” Jag swarte: ”Det är wäl sant at
hon tyckes wara litet kinkig ibland; men jag
tror at hon ej menar så illa dermed. Föröfrigt
har jag ännu ej märkt några synnerliga kon-
ster af Henne.” Händelsen wid Åbo Bränneri
kom jag då ej ihog. Det war dock ej utan, at
icke jag redan af henne hade fått några små
piker; isynnerhet för det jag hwarken kunde
eller wille prata i wädret allahanda persilja;
hwilket hon framförde med nog bitande och
förargerliga utlåtelser; Såsom: ”Jag mister
örorna af Ert myckna prat at herrn hinner och
orkar prata så mycket” m:m: Hwilket ej kun-
de annat än till slut förarga mig som mera äls-
kade tystlåtenhet, hälst när jag war ibland
förnämare folk; ty jag tänkte: Det anstår mig
ej at jag skulle ge mig till at prata allehanda,
när så förnämt folk sitta tyst och stilla, då klä-
der det bättre at man iaktager en warsam
tystlåtenhet, till dess man blifwer tiltalad och
då swarar efter sitt yttersta wett och förstånd.
Föröfrigt tyckte jag, at hwar och en borde få
wara Herre öfwer sig sjelf och disponera sitt
tal efter eget behag.

Den 13. då jag kom upp i Generalens kam-
mare, så wiste han mig sitt concept till Con-
sistorium, medelst hwilket han wille kalla
mig till sin Husprest.29 Jag tackade för denna
hans godhet och war hjertligt glad, deröfwer
at han gjorde alfware med sitt löfte, det jag ej
wäntade, åtminstone hade jag aldrig gjort nå-

84.
1786. 

Januar: 

85. 
1786. 

Januar:

Råd.

Cit: p: 299. d: B: 

86. 
1786. 
Januar:

Vocation 
ärhålles.

119

Inl. PSL bok 4 tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:33  Sida 119



gon räkning därpå.
I dessa dagar kommo också ifrån Österbot-

ten till Odensnäs FriHerrinnans Swåger Cap-
tén T===f:30 och Hennes Bror Fendricken
Strengberg. I sälskap med dessa och Fröken
Carpelan och FriHerrinnan reste jag den 18.
till Åbo Marknad, som hölts dagen efter; då
jag också hade fått Generalens vocations
skrift omhänder, hwilken jag nu wille inläm-
na till Consistorium. Denna Hans kallelses
skrift lydde som följer. 

”Tit: &c: 
Emedan jag nu mera, uti min höga ålder, ej
äger den hälsa, at resa till någon kyrka där
Swensk Gudstjenst förrättas, är jag omtänkt,
at förse mig med HusPrest och därtill antaga
Studiosus af Sveogothiska Nation Herr Pet-
rus Stenberg, Hwars goda upförande och gu-
deliga lefnad är mig nogsamt bekant. Anhål-
ler derföre hörsammast, det bemälte Petrus
Stenberg må blifwa examinerad uti de göro-
mål, som Preste ämbetet tilhörer; och därest
Venerandum Consistorium finner honom
skickelig, han då må blifwa Prestwigd.
Med all högaktning förblifwer 
Tit: &c: Wilhelm Carpelan.” 

Det första som jag i Åbo företog mig at göra
war at hos Professorerna Billmark och Schal-
berg förfråga mig huru jag borde förhålla mig
med inlemnandet af förestående ansökning.
Hwarefter jag enligt den anwisning, som jag
hade fått inlämnade henne till Dom Capitlets
Notarie, som yttrade sig at derpå ingen Reso-
lution kunde fås förr än Onsdagen weckan
derpå. Och dagen derpå upwaktade jag Bis-
koppen och samteliga Herrar Consistoriales,
och sökte at hos alla recommendera min sak
till det bästa;

Då en och annan af dem gaf mig en och an-

nan underrättelse om hwad som jag borde
iaktaga till min saks bättre befordran. Såsom,
at jag borde skaffa mig Preste=bewis ifrån
min födelse ort uppå min ålder. m:m: hwilket
alt jag sökte wärkställa så långt det stod at gö-
ras.

Därnäst upsökte jag min goda wän Magister
Bergstedt, för at höra hans upriktiga omdöme
angående min lilla spelta Commoedie på
Odensnäs, och KyrkoHerden Cairenii hårda
bestrafning. (Se pag: 70. följ: Denna Bok:) Ty
till min egen så mycket större tilfredsstäl-
lelse, så wille jag höra en så förnuftig och re-
ligiös mans omdöme härom. Jag berättade
derföre för honom upriktigt hela förloppet
deraf och bad honom utan skonsmål anmär-
ka hwad som wid mitt upförande kunde wara
anmärkningswärdt. Men hans swar tillfreds-
tälte mig fullkomligt; ty innehållet däraf war:
At om mitt upförande ej hade warit annor-
lunda än jag hade sagt, så hade jag wist ingen
ting at förebrå mitt samwete, och KyrkoHer-
dens bestraffning war aldeles otidig och öf-
werflödig; Ty så mycket kunde man wäl på
oskyldigt wis företaga, för at i ett sällskap 
åstadkomma en oskyldig ro. Häröfwer hjert-
ligt förnögd, tog jag tacksamt afsked af ho-
nom. Samma dag blef jag också Bror med en
Swensk Student som hette Ruckman, hwar-
efter jag med mitt sällskap reste hem till
Odensnäs.

Capitén T===f: drögde där icke länge utan
reste hem till Österbotten; men Fendrick
Strengberg, förblef ännu någon tid qwar hos
sin Syster. Denna Fendrick, war sin Syster på
intet sätt lik; utan regerades af lättsinga tän-
kesätt och jag tror han hyste i sitt hjerta föga
känsla af dygd och religion, isynnerhet war
han lösaktigheten högst tilgifwen och en stor
fruntimmers pilt. Nu hände en dag sedan wi
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hade ätit, at Fendricken tog Fröken Carpelan
i sitt knä, hwilket, fastän hon låddes streta
emot, ändock blef wäl uptagit, som tydeligen
syntes; ty hon lutade, med mycken rörelse,
sitt hufwud emot hans, och sutto de i den po-
situren en lång stund; och när hon änteligen
stod upp, så skedde det så nödigt, hwilket alt
tydeligen på henne kunde skönjas. detta up-
trädande förnyades några gångor, dock på sär-
skilta dagar, i FriHerrinnans och min när-
waro. Hwarwid jag tänkte: Det synes tydeli-
gen huru gärna hon skulle gifta sig, och huru
hennes långwariga Jungfrustånd är henne
tungt, och jag tycker mig läsa de tankar som
swäfwa innom hennes bröst, hwaröfwer jag
aldrig undrar. Jag tänkte widare: ack at denne
Fändrick wille wara så hederlig och begära
henne, och således uppfylla sin Systers dröm,
(Ty hon hade omtalt någon sådan dröm. Se
pag: 43: denna Bok:) så gjorde han wisserligen
en stor barmhertighets gerning. Men sjelf
hade jag ännu ingen lust dertill.

I dessa dagar lät jag jag afgå bref till Herr
Magister Widgren i Ume i hwilket jag be-
gärde attest på mitt födelse år och datum.

Den 8. Februarii reste jag åter till Åbo för at
inhämta Do=Capitlets utslag på Generalens
ansökning, då jag feck förnimma at ännu ing -
en ting war gjort deråt; af orsak, at inlagan icke
war belagd med Charta,31 samt då de icke wille
antaga mig såsom sitt stifts Prest, emedan jag
ej hörde dem till, så begärde de först Hernö-
sands Consistorii Promotorial, huru wida de
wille ärkänna mig för sin. Jag war så okunnig
i Rättegångs Afairer, at jag icke för stod at
Chartan borde åtfölja inlagan, emedan jag på
intet wis hade warit med i sådana afairer, och
ingen hade underrättat mig derom. Jag köpte
derföre genast Chartan, och utwärkade at sa-
ken samma dag företogs, då jag feck följande 
Utslag

=== Ingressen === ”hwartill Herr Generalen
kallar Studenten af WästerBottniska Nation
Petter Stenberg; men utom det, inga wilkor
härwid af Herr Generalen blifwit utsatte en-
ligt författningarne, så är bemälte Student
ifrån Wällof: Hernösands Stift, och har ej up-
tedt Wälbemälte Consistorii tillstånd, at här
antaga Sacros Ordines,32 hwarföre honom
åligger sådant införskaffa. År och dag som
förr skrifwit står. 
In fidem Protocolli 

Niclas Hjelt. 
Not:”

Jag reste så hem och omtalte detta utslag för
Generalen, som blef något misnögd öfwer så
många upkastade hinder. Jag skref då genast
en Inlaga till Hernösands Consistorium och
följande bref till dess Notarie Hasselhun.

”Tit: 
Såwida jag har ingen känd i Hernösand, tar
jag mig den friheten, at beswära Herr Magis-
tern med hosgående Commission, det är en
Inlaga till M: V: Consist: om Promotorial at
få blifwa härstädes Prestwigd. 

Jag hoppas at Herr Magistern är gratieuse
och åtager sig beswäret, at föredraga saken i
Consistor: och sedan med möjeligaste första
öfwersända Utslaget till Herr Professoren
Schalberg i Åbo, så blifwer jag Herr Magis-
tern på det högsta förbunden. 

Hosgående penningar, (som war 1. R:D:)
äro destinerade till nödiga utgifter, och skulle
de ej wara tilräckeliga, så hoppas jag at Herr
Magistern är gratieuse och upfyller hwad som
brister så will jag med all tacksamhet det be-
tala så snart jag får weta summan. FramHär-
dar &c: &c: P: Stenberg”

Och härmed kom min ansökning i Åbo
Dom=Capitel någon tid at hwila.
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Capit: IV. 
Af mångfaldigt innehåll.

I Åbo war åter marknad den 28. i denna må-
nad, då jag i sällskap med Fröken Carpelan och
Fendrick Strengberg reste dit. Där träffades
också Löjtnanten Aminof och dess Fru som
war Syster till Fröken Carpelan, hwilka efter
marknaden skulle göra oss sällskap hem till
Odensnäs, at hälsa på sin Farbror Generalen.

Wi beslöto då at åka iswägen hem; men
Fendrick Strengberg hade skilt sig ifrån säll-
skapet. Wi återreste middagstiden; men un-
der wägen beslöt Herrskapet at göra en visit
hos änke Fru Professorskan Näf, som bodde
på en landtegendom nära wid sjön, som hette
Artokais, en god half fjerdings wäg ifrån Åbo.
Och som det började snöga och yra, så bjöd
wärdinnan oss, at blifwa qwar öfwer natten;
och tilbudet emottogs. Derstädes taltes
ibland annat om den dyra tiden; då Fru Ami-
nof berättade om en fattig soldate hustru,
som ej hade bröd, utan födde sig endast med
kålblader och dylikt, at hennes man söp up
det lilla hon hade, samt at hon hade hjelpt
henne efter sin förmåga, och at hon också nu
hade warit på marknaden. Då swarade Fröken
Carpelan med en ton af mycket medlidande
och sade.”Ach min Syster, hwarföre talte du
icke om den stackars menniskan förr medan
jag war i Staden, at jag hade fått gifwa henne
något: kors! jag tycker rätt illa wara at jag ej
förr härom har blifwit kunnig; hwarföre har
du ej sagt mig det förr? det är wist at det gör
mig hjerteligen ondt när jag ser eller hörer
talas om sådana uslingar, derföre hade jag we-
lat hjelpa henne så långt jag hade förmådt”
&c: &c: Och så fortfor hon en lång stund; så
at jag ej annat kunde än falla på följande tan-
kar: Om du wiste hwad detta dit långa och
det samma och samma uttryckande tal sma-
kar af tilgjordhet, skrymteri och förställning,

så skulle du wisserligen tiga; Hwad behöfwer
du tala så mycket och wisa så mycken harm
deröfwer at du ej träffade denna gumman, du
har ju samma, ja det lägligaste tilfälle ännu;
at wisa henne samma godhet och medlidande
om du endast will och har något alfware med
hwad du säger; ty du är ju i sällskap både med
din Swåger och Syster, som innan kort tänka
resa hem; jag menar at de äro säkra personer
nog, at med dem sända åt gumman något un-
derstöd, om du endast will och utan at be-
höfwa fälla ett ord derom, långt mindre at
hålla ett så långt tal. Om mårgonen derefter
reste wi dädan igenom en liten skog och öf-
wer en liten slätt ner på sjön.

Ej långt tid derefter reste herr Fendrick
Strengberg hem till Österbotten. 

Såwida det gjorde mig wärkligen ondt om
den nyss omtalte fattiga Soldate hustrun, så
skickade jag i ett bref till KyrkoHerden i Ki-
mitto en liten penning summa till Hennes un-
derstöd, tilfredsstäld innom mig sjelf, at jag
hade kunnat wara henne till ett litet biträde.

I slutet af månaden hade jag det nöjet at få
swar ifrån min Wän Johan Rickström På mitt
sista bref till honom. (Se pag: 29. denna bo-
ken.) det lydde som följer.

”Min Ädläste och Bästa Bror!
O! min sötaste Bror, hwad har jag icke för-
tjent: jo wiserligen förlusten af din tro och
wänskap, för min otillåteliga negligeance,
som så länge låtit dig min ädla Bror wänta på
mitt skyldigaste swar, å dit oförmodeliga och
aldeles owäntade besök, (då jag trodde mig
aldrig mera få den lyckan at blifwa hugnad af
dit kära bref) men som jag warit underkastad,
oförmodeliga ledsamheter, hwilka woro som
hätskaste, då jag hade den lyckan och outsä-
jeliga glädjen, at emottaga dit kärkomna bref
(hwilket uplifwade mitt nedslagna sinne, så
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jag med dubbel styrka, afskuddade mig af-
wundens förbistrade tilmälen, hwilka woro
mine högste förmän: Du skall tro det kostade
på mitt fromma sinne i början af tragedien;
men sedan jag efter någon liten delation ägde
tilfälle at recoillera mig;33 genombröt jag mig
rätt hurtigt de största faror.) kom jag at för-
lägga brefwet, så jag ej förr än nu kunnat up-
finna det, hwarutom jag intet ägde kunskap
om din wistelse, så jag kunnat addressera nå-
got swar derå, hwarföre hoppas du min ädle
Bror gracieuxt förlåta mig.

Ibland annat will jag berätta den besyn-
nerliga aning, som förelopp en moment förut,
innan jag emottog dit ärade bref: Utom det
jag ofta gladde mig med blott åtanke, af wår
förtroliga conversation, som oss emellan til-
förene existeradt, inföll mig då däremot,
ganska ömt, så mitt hjerta war helt blödande
likasom jag på obehörigt sätt hade förlorat
min bästa skatt: hwaremot jag, wid inhändi-
gandet af brefwet, som, (tör hända par tim-
mar derefter) mig lämnades, fägnade mig så
innerligen at jag knappast trodde det wara
mig i händer kommit.

Sedan jag undsluppit alla ledsamheter, får
jag glad, uti lugn och frihetens angenäma
sköte, bemöta dig med några inskränkta ord.

At min bror lyckeligen gjort så ansenlige
luftsprång, på så kort tid, fägnar mig ej litet;
men dock mäst at du ej aldeles wändt ryggen
till hela wårt land. Det är ej sällsamt för en
braf gosse at upfinna rödnings platser innom
så förträfeliga parker som du besökt, i senare
tider; men jag skattar dig lyckelig, som nyttjat
den försiktigheten, at ej inlåta sig uti widare
befattning med upodlingar derå än at blott
undersöka om jordarterne: Wid första påse-
endet synes wäl ofta, at man med fördel för-
modar sig kunna skjörda härliga liljeblad;
men händer oftast, at efter en swår upodling
och beswärlig plöjning förwandlas utsädet

till idel tistel och törne; Dock enär den högste
så behagar skall man ej försaka, och kan man
ej eller undgå Försynens skickelse så i desse
som andra ämnen.

Ännu har jag ej eller fått laga fasta på mitt
lilla jord=stycke, utan är lagfarten i lika con-
fution som tilförene: Men storsak jag skall ej
eller göra mig winning om, at få slut på saken
emedan jag har så litet at widmagthålla den
med: och så mycket mindre som jag årligen
skördar ansenlig wäxt, dock bedyrar jag he-
ligt, at det sker i dygd och ära under största
menlöshet. Jag får ej oftare, än par eller tre
gånger om året bese denne min ämnade egen-
dom: om du rätt ärindrar dig, lärer du finna
swårigheterne derwid.

Jag får berätta, at min Swåger, Inspector
Moberg, som ifrån Fredriksfors Bruk flyttade
till Österbotten är i ganska fattigt tillstånd,
boende på sitt lilla hemman wid NyCarleby
Stad.” 

===Anmälan om hans wälstånd föröfrigt
=== &c: 
”Wesilax den 21. Febr: 1786. Joh: Rickström.”

Före sin afresa anmodade mig Baron Carpelan
at å hans wägnar wara fullmägtig wid Tinget
i Rimitto för twenne hans rättegångs mål, som
han därwid hade anhängiga; jag swarte då: at
jag gärna hade welat tjena Honom i det fallet;
men jag war aldeles okunnig i rättegångsmål,
och dugde således aldeles icke till at wara Full-
mägtig, det jag aldrig hade warit. Han swarte:
”det gör ingen ting, allenast Herrn aktar på ti-
den och lämnar in dessa papper jämte sin Full-
magt, samt begär Utslag i saken.” Jag åtog mig
derföre Fullmägtigskapet. Och som nu tinget
tilstundade så Reste jag nu i sällskap med Frö-
ken Carpelan först till Barons andra egendom
Packinäs, som låg 3. mil derifrån, hwarifrån
hon wille hämta något af sina saker och möbb-
ler, som hon hade där lämnat. Derifrån reste
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wi till Rimitto för at bewista Gudstjensten
därstädes dagen efter. Wi lågo hos Herr Kyr-
koHerden Avelan. Efter Gudstjensten och
spisningen så reste Fröken hem; men jag blef
qwar till dess jag den 13. eller dagen efter reste
till Tings stället Leiklax. Då mina saker före-
togos så påstod jag min Prinscipals rätt, så godt
jag kunde. Men då utslagen fäldes blefwo båda
emot Herr Barons begäran; Och som jag tykte
åtminstone det ena rättwist. Jag teg derföre,
och hade derwid intet at påminna. Men Cap-
tén De La Myle, som också war där närwaran-
de, steg då upp och påminte mig, at jag, emot
ett sådant utslag, borde förklara misnöje å min
principals wägnar för at förwara hans talan
och rätt wid en annan domstol, hwilket jag
ock genast gjorde. Och just härigenom feck
jag lära, hwad talesättet: at förklara sitt misnöje
inför rätta öfwer ett utslag, wille säga, hwilket
jag ej förr än nu förstått; ty wäl hade jag wäl
sett i protocollen, at det hade stått, at den eller
den hade öfwer utslaget förklarat sitt misnöje;
men jag trodde at det ej betydde mera, än at
han wille låta höra at han war misnögd med
domen; men nu hörde jag at det war en lag=
formel för at bibehålla sin talan öppen wid en
annan domstol. Och derpå reste jag genast
hem.

I dessa dagar feck jag utaf Generalen hans
utfästelse på den lön som jag hade at få som
hans blifwande husPrest så lydande. 

”Högloflige Consistorium.* Utaf Utdrag af
Consistorii Ecclesiastici Aboensis protocoll
hållit den 8. Februar: år 1786. har jag inhäm-
tat, den åstundan, at blifwa underrättad om
de wilkor den kan hafwa, som blifwer min
Husprest. Den samma bor städse i min gård,
äter dageligen wid mitt bord, samt njuter alla
beqwämligheter, som äro nödiga och får Tret-
tio Tre Riksdaler 16. skilling årlig lön. Förblif-
wer &c:

Odensari den 22. Martii 1786. W: Carpelan.”
Och som jag ej wäntade at få så förmonliga

wilkor, så kunde jag straxt sluta, at Fröken Car-
pelan, som så mycket rådde på sin Farbror, ha -
de bidragit dertill, hwarföre jag wid tilfälle af-
lade hos Henne min ödmjukaste tacksägelse. 

Som jag den 8. Februarii icke kunde få Utdrag
af Consistorii Utslag som föll på Generalens
inlaga, så hade jag anmodat Herr Magister
Bergstedt at med det första hos Notarien
Hjelt utbegära detta Utdrag, hwarom han
skref till mig som följer:

”Min Herre. 
Jag har sökt uträtta det ärende, som Herren
anmodat mig om, och wore wäl om jag finge
det expedierat till i mårgon, bittida, till hwil-
ken tid Magister Hjelt låfwade ha utdraget
färdigt, då det äfwen med det samma torde
hinna komma med Posten. I annat fall täckes
min Herre hafwa mig ursäktad; ty jag har i tid
sökt Hjelten, men ej träffat honom hemma.
För några dagar besökte jag Professor Lefren
då äfwen taltes om wilkorens nämnande uti
Prest vocationer, hwilket fordras, sade han, åt-
minstone som en formalitet. Den som kallar
kan derföre likafult gifwa mindre eller ock
als intet, alt efter den enskilta öfwerenskom-
melse och de grunder på hwilka kallelsen gif-
wes och emottages, hwilket således är en sär-
skilt sak, och hörer icke till den kunskap, som
Consistorium äskar. Han bad mig skrifwa hä-
rom till min Herre; til äfwentyrs är Herren
tjent med denna underrättelse. Föröfrigt &c: 

Åbo den 15. Mart: 1786. Nicodemus Berg -
stedt”

Tillika med detta brefwet feck jag äfwen det
omtalta Utdraget den 16. eller 17., hwilket alt
jag wiste för Generalen; ty det war just der-
före jag wille hafwa utdraget, Och detta
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gjorde wäl också mycket till at Generalen
skref näst föreskrefne utfästelse.

Generalen, som merendels hade ledsamt, såg
gärna, at wi, sedan wi hade ätit qwälsward,
kommo upp i hans kammare för at fördrifwa
en timma hos honom under det han rökte sin
pipa. Och detta gjorde wi alla merendels hwar
qwäll. Nu hände sig, at medan wi sutto där en
qwäll började Fröken berätta (N:B: Generalen
hörde ej hwad man talte sakta, så at wi finga
tala, hwad wi wille.) huru hon hade sagt san-
ningen åt någon. ”Jag”, sade hon, ”swarte ho-
nom så och så.” &c: hwarpå hon till slut sade:
”Ja nog är det wist, nog war jag litet elack
emot honom den gången.” Jag, som ofta hade
märkt, at hon icke allenast blandade sig i an-
dras afairer, och hade mycket at sysla med an-
dras skyldigheter, (och det med bitande utlå-
telser nog, men ändock ofta åsidosatte sina
egna,) utan ock at hon wille blanda sig i mitt
informations wäsende, som jag dock med god
mine uptog, kunde denna gången ej tiga: utan
swarte halft hwiskande. ”Ja det händer just
ej så sällan.” Om hon hörde det eller ej, wet
jag icke. Intet war det wäl utan at icke hon
ibland, ja de flästa gångorna hade rätt; men
så hade hon åtminstone med mera facila orda
termer kunnat yttra sig eller ock häldre tiga,
när det ej angeck henne. Mina tankar i detta
ämnet får jag framdeles anledning at ännu
widare utföra.

Det hände ibland at Herr Waktmästaren Nor-
gren kom ut till Odensnäs i åtskilliga ären-
den. En dag, när han war där, kom han in i
FriHerrinnans kammare, under det jag satt
och för henne och Fröken läste några Roma-
ner, (hwilket jag ibland gjorde på mina lediga
stunder.) då han sade: ”Nådige Fröken är god
och kommer ut litet.” Hon geck och war bor-
ta en kort stund. Wid pass en timme eller nå-

got mer derefter, kommer han åter in och sä-
ger samma orden, hwaröfwer Fröken tyktes
wisa något mistycke, men går ändock änteli-
gen ut. Hwad må tro de hafwa för hemliga
conferencer, tänkte jag härwid; jag må ej tro
at någon stor gädda nu åter måste bära upp
skulden; ty jag kom ihog händelsen wid Brän-
neriet; men jag wille ganska nödigt åtmin-
stone då tro något sådant wara på bane, då jag
ej kunde se något tilfälle därtill, ej heller kun-
de den korta tiden, som hon war borta sådant
tillåta; men mäst derföre kunde jag ej nu tro
något sådant, eftersom jag hade hört Henne
så alfwarsamt tala emot denna lasten och tykt
mig hos Henne finna tecken till sann Guds-
fruktan, hwilket gjorde at jag ock började tro
henne wara oskyldig hwad händelsen wid
Bränneriet angeck.

Jag hade haft tilfälle at flera gångor höra
henne rätt förnuftigt raisonera uti åtskilliga
saker; ty under det jag läste Romaner för dem,
så gjorde wi altid wåra reflectioner och an-
märkningar öfwer hwarjehanda ämnen. Wårt
tal blef då några gångor om wänskapen, då
Fröken sade: at hon trodde det inga wärkeliga
wänner kunde gifwas; men FriHerrinnan och
jag påstodo motsatsen. Då hon åter swarte: at
hon tilförene hade trodt sig hafwa en eller an-
nan wän; men hade altid funnit sig bedragen,
hwilket gjorde, at hon ej trodde, at wärkeliga
wänner kunde gifwas. Härwid tänkte jag: Jag
undrar ej uppå at du ej har wänner; ty utaf
det lilla, som jag har lärt känna dit humeur,
så är det minsan konst nog at kunna hålla
wänskap med dig; och du har wisserligen en-
dast at tacka din egen mun, som ej kan tiga,
och dit konstiga sinnelag, för det du ej har
blifwit försörgd. Jag är wäl öfwertygat om at
du menar wäl och ej har någon ond afsigt med
hwad du säger; men du kunde dock många
gångor tiga, då du talar i onödighet; åtmin-
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stone ej utföre det med så hwassa ord och ut-
tryck. 

Samma Romaners läsning kunde då wäl ej an-
nat än föra wåra samtal på kärleken, och då
kommo wi alla tre deruti öfwerens, at det
inga lunda borde komma under namn af kär-
lek, som af en del falskeligen kallas så; näm-
ligen: det häftiga och fäaktiga begäret efter
ett syndigt åtnjutande af älskog; utan endast
den rena och på sann dygd och Gudsfruktan
bygda öfwerensstämmelsen emellan twänne
ömma hjertan i upsåt at medelst äktenskap
lefwa och dö tilsamman, och som finna en
wärkelig ren sällhet uti at blott wara i sällskap
med hwarandra. Denna likstämmigheten uti
tänkesätt kunde ej annat än glädja mig, och
äfwen detta stadfäste mitt hopp, at Fröken
måtte hafwa haft ett oskyldigt ärende wid
Åbo Bränneri. 

I slutet af månaden feck jag med nöje emot-
taga bref ifrån min Far, i hwilket han berättar
om den sjuklighet som där i byn war gängse,
så ibland de större som mässling ibland bar-
nen, hwarom ibland annat. ”Dine Syskon haf-
wa alla legat illa sjuk i messlingen men nu åter
kommit sig till hälsan.” hwilket sednare glad-
de mig, at det dock war lyckligt förbi. Dernäst
utreder han min Slägtskap med åtskilliga der
i Socken, hwarom jag hade anmodat honom,
och som blef grunden till mina slägt taflor i
första Boken. Han talar om några dödsfall
ibland kända, jämte hälsningar som wanligt.
och sist: ”Lät mig weta huru stor Lön du får
af Herrskapet.”

I mitt sista Bref till min Far hade jag äfwen
inlagt en liten billet till Faster Burgerus uti
hwilken jag bad om underrättelse: huruwida
Nordmalings vocation wore ännu at möjeli-
gen kunna fås. Hwarpå ja nu i min fars bref
feck en liten billet med detta swar.

=== ”Hwad Nordmaling angår, så har Herr
KyrkoHerden Lindahl redan tagit sig adjunct.
=== Magdalena Burgerus.”

Hwilket nu war mig likgiltigt sedan jag
hade fått Generalens vocation.

När jag i början af April månad beswarade
min Fars bref, så underrättade jag dem om
min Lön, samt begärde widare utredning af
slägtskapen om ännu andra mina slägtingar.

Tillika skref jag åter ett Bref till Magister
Widgren i Ume om Preste bewis på mitt fö-
delse år, för mera säkerhet skull.

Jag hade wäl när jag blef Student riktigt
upgifwit mitt födelse år och datum; men
Consistorium wille intet Fidera sig dertill,34
af orsak at de hade funnit at en och annan
Student hade förfalskat åratalet i Preste At-
testen när han blef inskrifwen

Nu instundade Påska högtiden, och som en-
dast Finskan Predikades i Lands Kyrkorna
rundt omkring så åstundade Fröken och jag
at resa till något ställe Påskadagen där Swensk
Gudstjenst höls. Wi reste derföre till Nåden-
dahl; men som ej heller där den dagen Predi-
kades Swenska, så beslöto wi at resa till Åbo
Slotts Kyrka, där wi änteligen fingo höra en
Predikan; som wi förstodo. När wi kommo ut -
ur Kyrkan ned på Borggården, så mötte oss
Bränneri BokHållaren Norggren, hwilken, så-
wida hästarna ej ännu woro förspända, bad oss
stiga in så länge och förde oss i en liten omöbb -
lerad kammare i nedra wåningen. Där rann
mig i hogen den ofta omtalta händelsen wid
samma Bränneri, då jag tänkte: Ho wet om
icke du nu sitter i samma rum där du för någon
tid sedan upoffrade dig åt wällusten? om så
wore så undrar jag högeligen hwad du nu tän-
ker därom då du är hitrester för at höra Guds
ord? Men som jag redan tyktes hafwa goda
skäl, at hoppas det mina mistankar härutin -
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nan woro ogrundade, så war det den gången
endast hastigt förslagna tankar, som jag gjorde
ganska liten upmärksamhet öfwer. Imedlertid
war det förespändt och wi reste hem.

Wid denna tiden läste jag Tom Jones eller
Hittebarnet för Fruntimmerna, hwaröfwer
wi, efter wanligheten gjorde wåra anmärk-
ningar. Där taltes då en gång i Historien, om
en Mylady Bellaston och Hennes kättjefulla
upförande emot Tom Jones hwarmedelst hon
förförde honom &c: &c: Häröfwer fälde wi då
wårt omdöme, och kommo alla deruti öfwer -
ens, at Hennes upförande war nedrigt. Men
isynnerhet beifrade Fröken Carpelan saken
ganska häftigt och sade: ”Skal jag kunna tro
at sådana menniskor kunna gifwas, som så al-
deles åsidosätta all blygsamhet, och så långt
kunna förfalla till last; jag tror det omöjligt.”
m:m: Hwaremot FriHerrinnan och jag på-
stodo motsatsen; och at, ty wärr, ännu dessa
tider funnos alt för många Myladys Bellasto-
ner. Och häröfwer kommo Fruntimmerna i
en liten disput med hwarandra, hwaraf jag
war en tyst åhörare. Men tänkte, i anledning
af Frökens häftiga och alfwarsamma tal, at
det wäl tyktes gå ut på skrymteri och förställ-
ning; ty mycket af hwad hon sade föreföll mig
såsom tillgjordt. Men å andra sidan åter tykte
jag at hon talte för alfwarsamt för at icke wara
upriktigt, och detta kan ej annat, tänkte jag,
än ytterligare stadfästa mitt hopp om Hennes
oskuld angående mina förra mistankar; Och
lärer nu endast hennes häftiga sinnelag bragt
henne at gå något för långt i sina uttryck. 

V. Capit: 
Sjukdom och döds fall, och flera 
andra händelser. 

Wid samma tid blef Capiten Käpplers älsta
Son Sergeanten Käppler illa sjuk i lungsot, då

hans yngre bror en dag kom till Odensnäs, för
at, jämte andra ärender, bekomma några me-
dicamenter åt sin bror. Han kom först i min
kammare, och såwida han war främmande, så
fölgde jag honom upp i FriHerrinnans kam-
mare hwarest Fröken äfwen satt, som mäst
hade medicamenter om händer, ty hon war
äfwen en liten Doctorinna. Wi sutto där en
god stund på eftermiddagen och språkade om
allahanda. Fröken satt då wid ena bords ändan
med armbogen på bordet, lutade sitt hufwud
på sin hand, såg tankfull ut, talte emot wan-
ligheten ganska litet, och kastade då och då
sina ömma ögnakast på mig, som till olycka
råkte sitta gent emot henne. Jag deremot sök-
te at undwika hennes ögnakast; ty jag wille ej
på något sätt gifwa henne något hopp, såwida
jag ej fant mig hugad, at ingå i någon förening
med henne, ifal sådant wore hennes åstundan.
Dock kunde jag ej hindra mig at någon gång
se efter om hon fortfor at se på mig, då hon
merendels mötte mina ögon med sina ögna-
kast, och derföre blef jag sedan så mycket me-
ra mån om at undwika det. Änteligen ändrade
hon sin positur och tycktes wakna upp lika-
som ur en dwala. Detta kunde ej annat än öm-
ma mig, hälst när jag så tydeligen henes belä-
genhet och likasom läste hennes tankar och
önskan; och det gjorde mig ondt om henne så
mycket mer, som jag hade tyckt hos henne
finna tecken till en sann gudsfruktan. Dock
bewiste jag henne derefter såsom förr, all är-
bar tjenstaktighet och höflighet enligt min
wana emot Fruntimmer i allmänhet.

En annan gång under Romaners läsning
föll åter samtalet på kärleken, och hurusom
somliga ej weta utaf någon annan kärlek än
den fäaktiga ällskogs brunsten, hwilken wi
alla tre fördömde. Då utlät sig Fröken således:
”Och folket nu förtiden akta ett sådant otuk-
tigt upförande för ingen ting; Ja jag känner
ock dem, som säga: Man har werlden så rolig
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och nöjsam, som man will göra sig henne, alt
sådant är ej synd ja skulle Gud bry sig om så-
dant lappri? nej det gör han ej; Han har nock
annat göra än så.” Hwilken sednare omstän-
dighet äfwen FriHerrinnan sade sig hafwa
hört; och de låto mig äfwen förstå hwilka de
mente härmed. Och man ser då at äfwen det-
ta ej litet bidrog at förtaga mina mistankar
angående Bränneri händelsen; ty tänkte jag
wore hon skyldig så skulle hon ej kunna tala
så fritt emot denna lasten; förställningen wo-
re annars för dryg och knapt begriplig.

Jag hafwer redan nämnt, at wi hwar qwäll för-
drefwo en timma hos Generalen, hwilken ej
hörde synnerligen wäl, så at wi oss emellan
kunde få tala hwad wi wille. En qwäll föll wårt
samtal på friare och deras upförande. Men
isynnerhet taltes om deras blygsamhet och
räddhåga at första gången tiltala ett Fruntim-
mer, då de mången gång hela långa tiden tän-
ka på ett Fruntimmer, och wåga dock ej öpna
sin mun at omtala sitt ärende, samt hwad som
månde wara orsaken till denna deras rädd-
håga. Jag swarte då: At orsaken måste utan
twifwel wara den, at de bära så stor wördnad
och högaktning för samma Person, och äro
rädda at de ej skola kunna utföra sin mening
och ärende så braf, och frukta följakteligen
för afslag. ”Och desutom kan det ej annat
wara, än at de då skola komma uti någon sin-
nesrörelse, som också gör mycket till saken.”
Derpå swarte Fröken: ”Det är underligt at de
skola wara så försagda; det må ju intet wara
så konstigt; man wet ju hwad de wilja säga;
jag tycker, at jag skulle kunna säga hwad jag
will; hwarföre skola de blygas; jag wet de få
ju ej mera än nej; och om det hos den ena slår
felt, så kan det ju hos den andra uprättas. Och
föröfrigt så är det ju ej något hwarken till at
blygas eller skämmas före; utan sådant är ju
allmänt lofligt och ärbart”, &c: &c: Dessa ord

uttalte hon med mycken rörelse, isynnerhet
emot slutet, då hon knapt kunde framföra de
sista orden, och jag såg huru hennes bröst bör-
jade hoppa rätt häftigt, hwilket FriHerrinnan
ej kunde märka emedan hon ej satt så till.
Härwid tänkte jag: Jag må ej tro at du inbillar
dig, at jag nånsin har tänkt på at begära din
Person och du för den orsaken wil upmuntra
mig, at ej så länge låta min blygsel hindra mig;
nej sådant har aldrig ännu kommit mig i sin-
net, ehuru jag ibland har ömmat för dit till-
stånd och långa pröfwo=tid. Ej heller tykte
jag mig hafwa gett henne någon anledning
till en sådan tanka; utom det at jag war altid
höflig och tjenstaktig emot henne, såsom
emot alla Fruntimmer. Hennes ögnakast i Fri-
Herrinnans kammare kom jag wäl ihog; men
jag wiste mig hafwa beflitat mig om at und-
wika dem så mycket möjligt hade warit.

I Slutet af Månaden feck jag bref ifrån Con-
sistorii Notarien Hasselhun i Hernösand af
följande innehåll.

”Min Högtärade Herre! 
=== I anledning af min Herres bref har jag
bort gifwa tilkänna, det promotorial för min
Herre nu afgår med Posten til Höga Dom Ca-
pitlet i Åbo, som anmodas om ordination, de-
rest DomCapitlet, som har kallelsen under
dess pröfning, intet har wid den samma at är-
indra. Men Testimonium ætatis35 måste min
Herre genast förskaffa sig, derest det samma
icke förut åtföljer vocation.

I stället för at sända promotorialet till Herr
Professor Schalberg låter jag det afgå till Dom-
Capitlet directe, så at jag i denna del gått ifrån
min Herres anmodan, hwarigenom jag icke
trott mig göra någon otjenst, då jag derom
här igenom averterat. Förblifwer &c:

Hernösand den 7. April: 1786. Henric Hassel -
hun.”

Försagda Friare.
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Glad öfwer detta brefwets lyckliga innehåll
reste jag den 3. Maj till Åbo, för at äfwen i
Consistorio inlämna Generalens utlåtelse på
min blifwande Lön såsom hans husprest,
samt för at påskynda sakens alfwarsamma fö-
retagande. Men till olycka blef saken åter
uppskuten af det skälet, at Biskoppen innan
kort skulle resa till den snart blifwande Riks-
dagen i Stockholm hwarföre ingen PresteOr-
dination kunde företagas förr än efter hans
återkomst wid Riksdagens slut.

Wid denna tiden bekom Generalen något li-
tet pengar af sin pension, bestående uti en
banco Sedel, på 50. R:D: Straxt derefter reste
Fruntimmerna till deras Landtgård Packinäs.
Och som Generalen imedlertid behöfde up-
handla något smått så reste Löjtnant Fellbom,
som då war hos Generalen, på dess befallning
till Åbo at sådant upköpa. Wid dess återkomst
kom han i min kammare, med anhållan at jag
måtte räkna upp de pengar, som han hade fått
tillbaka, och se öfwer hans Räkning om icke
den wore riktig, på det jag med honom måtte
kunna intyga at han hade alt återlefwererat;
jag gjorde så och fant alt riktigt, samt at han-
deln endast war gjord för några plåtar.

Wid pass 14. dagar derefter saknade Gene-
ralen dessa återfågna pengar och kunde ej är-
indra sig hwart han hade gjort af dem. 

Någon tid förut hade Fröken så där till hälf-
ten kommit i handel med Herr Captèn Käpp-
ler om en Chaise, som hörde hans måg Ser-
geant Borenius till; men det blef på någon tid
ej någon handel utaf; ty hon hade intet så
pengar inne. 

Imedlertid tiltog Herr Sergeanten Käpp-
lers sjukdom alt mer och mer, och jag geck
till honom så ofta jag såg mig någon tid dertill
för Disciplarna skull. Och det så mycket
häldre, som Fröken äfwen påminte mig de-

rom, som, åtminstone i orden, lät påskina
mycken ömhet för den sjukas tillstånd i an-
seende till hans själ, och talte mycket wackert
om hwars och ens skyldighet at besöka de
sjuka; och talte mycket på presternas upfö-
rande i den delen, som aldrig, utom at blifwa
kallade resa till någon sjuk. Hwilket alt ej an-
nat kunde än föröka min högaktning för
henne, fast än jag tykte at hon ibland geck för
långt uti sina uttryck, ehuru hon ej talte an-
nat än sanning; så at det tyktes såsom somt
wore tillgjordt och för at synas; ty jag tyktes
sakna den för en Christen så nödiga skyldig-
heten, at ej wara för snar till at döma, utan
snarare så långt som möjligt är ursäkta sin
nästa och hoppas det bästa till des man med
oswikeliga prof kan blifwa öfwertygad om
wederspelet. Men tänkte jag: Ehuru det nu så
förekommer mig, så will jag dock hoppas=
och jag har stora skäl nog at tro, at hennes
Gudsfruktan är upriktig och wärkelig. 

Till denna öfwertygelse bidrog mycket en
annan händelse; nämligen: i samma Socken
som hette Masko dog en gammal Capellan;
till hwilken syslas åter besättande tre, efter
wanligheten fingo förslaget, af hwilka twå,
dock särskilt, kommo till Odensnäs, at göra
sin upwaktning hos Herrskapet. Den sednare
utaf dessa war Adjunct i närmaste Socken
Lemo, hette Olgren, war mycket fattig, hwar-
före han såg mycket förtrykter ut. Han bör-
jade straxt at föra Gudeligt tal på bane, då jag,
som ej förr hade kändt honom, fattade hög-
aktning för honom. Jag måste då gå neder till
mina Disciplar, men Olgren satt sedan en
lång stund på eftermiddagen och pratade
med Fruntimmerna förr än han reste. När jag
då kom up till Herrskapet om Afton så sade
Fröken: ”Herr Stenberg tror intet hwad nöje
wi hafwa haft uti Herr Olgrens sällskap i dag.
Han talte som en rättskaffans Prestman, och
det syns, at det är en stor skilnad emelan ho-
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nom och andra Prester; han har ett wärkeligt
och rent nit som en Prestman bör hafwa.”
Och FriHerrinnan intygade det samma. Frö-
ken talte widare straxt derom, at hon wille
hos Generalen begå saken så, at han måtte
skänka honom litet pengar, hwilket hon ock
sedermera gjorde. Jag kunde ej annat än fägna
mig öfwer den högaktning och wördnad som
hon wiste för religion och en sann guds dyr-
kan; men tykte ändock at det war något öf-
werdrifwit, och at hon war mycket lätt rörder,
hwilket jag tillskref hennes häftiga humeur,
och trodde således helt wist; at hon war oskyl-
dig i anseende till mina förra mistankar, och
jag tyktes finna hos Henne många goda egen-
skaper; nämligen ett wärkeligt ömmande öf-
wer nödlidandes elände och flera, som jag
framdeles skall omnämna.

Sedan war Herr Olgren några gångor till på
Odensnäs när det led på wåren och sommaren,
då han altid förhölt sig på samma sätt, och
Herrskapet, i synnerhet Fröken wiste mycken
ömhet för honom. I förwäg får jag nu nämna,
at denna Herr Olgren icke fick den lediga syss-
lan, utan Son till den afledne gamla Capellan,
som länge hade warit sin Fars Adjunct, war äf-
wen fattig och hade många barn. Denne Herr
Olgren, war af ett mycket stilla och säfligt wä-
sende, samt mycket wälmenande och menlös;
såg också något enfaldig ut. Ägde mycket litet
af kunskaper och lärdom; men war den Herrn-
hutiska gudaktighets öfningen helt och hållit
tilgifwen, hwarföre han också mycket talte
om gudaktigheten, hwilket tal mången gång
föreföll icke allenast ledsamt utan också mot-
bjudande och äckligt. Dock war alt hos honom
upriktigt; han utöfwade denna gudaktigheten
af själ och hjerta efter sin lilla kunskap och
begrep, och tänkte i sjelfwa wärket= och war
öfwertygad om sanningen af hwad han talade;
och war icke, som de flästa af denna sect, en
skräflare och en i ytan lysande gudelig.

Nu tilstundade Andra Bönedagen den 7. Maj.
Derföre när wi om qwällen förut, efter wan-
ligheten såto hos Generalen, så sade jag: at jag
dagen efter hade lust at resa till någon näst-
gräntsande kyrka, ehuru där blott predikades
finskan, om icke jag wore hindrad derigenom,
at jag måtte hålla bön och läsa för Generalen
ur Postillan samma dag. Fruntimren swarte
då: at det för nämnde orsak ej kunde gå an.
”Men”, tillade Fröken, ”wänta till nästa Sön-
dag, så har jag lust at resa till Masko kyrka för
at höra den som gör sin prof Predikan, så
kunna wi följas åt.” Jag war dermed nögd; men
föll straxt uti följande djupa tankar. Ach hwad
det är swårt, at här på orten skal wara så swårt
om at få höra swensk Gudstjenst och at man
således så sällan får höra Guds ord och gå i
Guds hus, hwilket något oroade mig. Detta
wände sedan mina tankar uppå min förra kor-
ta lefnad och de besynnerliga och förunder-
liga mått, som Försynen hade tagit, för at up-
hjelpa mig, och huru han hade wändt all ting,
ja ock mina swåra omständigheter, till min
wärkeliga wälfärd. Mitt hjerta blef då af alt
detta ömt rördt och intagit och jag tackade
Gud i hemlighet för alt m:m: uti hwilka tan-
kar jag war så fördjupad, at jag en stund knapt
wiste hwar jag war, då jag blef upwäkt ur min
dwala af följande Frökens wanliga stickord.
”Kors hwad Ni pratar mitt Herrskap! rättnu
får jag ej behålla öronen.” Jag skötte ganska
litet om denna piken; men fant huru gärna jag
hade sedt mig i en stilla enslighet för at fritt
få öfwerlämna mitt hjerta till sina ljufliga
känslor; hälst som sådana känslofulla stunder
ej så ofta infinna sig. Af denna orsak steg jag
upp och geck uti förmaket, och satte mig där,
fast där war mörkt, uti en liten soffa, färdig at
fälla tårar. Jag hade ej sutit länge förr än jag,
(emedan dören stod på glänt) hörde huru
Fruntimmerna roade sig på min bekostnad.
”Tänk”, sade Fröken, ”han lärer wara trött så
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at han måste gå och lägga sig, kanske han will
bortföra några kräk ur drengens säng.” ”Ja du
må wäl säga”, swarte den andra, ”han lärer wäl
hafwa ledsamt i wårt sällskap.” – ”Ja därföre
will han ock hålla sällskap med toma wäg-
garna där.” &c: &c: Detta, som jag med tola-
mod lät passera, tystnade wäl änteligen; men
så började de tala om Generalens förlorade
pengar och hwart de månde hafwa tagit wä-
gen (Se pag: 114. näst förut.) ”Herr Löjtnant
Fellbom”, sade Fröken, ”emottog ju en af de
komna sedlarna; jag wet ej hwad Generalen
har köpt alt; kanske Gubben har på det wiset
huttlat bort dem och minns det ej.” ”Ja nå-
gonstans måste de hafwa tagit wägen”, sade
FriHerrinnan, Fröken fortfor: ”Jag kan intet
si at de äro bortstulna eller; ty de hafwa legat
där och där, och den och den har haft nyck-
eln.” När jag nu hörde at Löjtnanten började
hållas mistänkt, så tänkte jag nu måste jag in
och förswara honom. Jag gjorde så, sägandes:
”Nog är Löjtnanten oskyldig, därom kan jag
så mycket mera wittna, som jag räknade upp
pengarna när han kom hem.” ”Kanske Gene-
ralen har skänkt honom dem”, sade Fröken.
”Det tror jag knapt” swarte jag ”ty då skulle
han nog talt om det för mig.” ”Ja huru det är
så äro de borta” sade den ena. ”Ja underligt är
det” sade den andra. Och tyktes Fröken wara
mislynt däröfwer, at jag så alfwarsamt tog herr
Löjtnantens partie. Jag wille ännu ej öfwer-
gifwa ensligheten, derföre geck jag åter ut i
förmaket. Knapt war jag dit åter kommen förr
än jag hörde Fröken säga: ”Nå så åter ut at taga
sig en blund stackarn; jag wet intet hwad han
skulle in efter.” ”Hå”, swarte FriHerrinnan,
”han skulle ut och wisa sig, föröfrigt taltes om
pengar, han wille nödwändigt blanda sig uti
det också”, m:m: som de kunde säga. Ach
tänkte jag; skall jag då icke få wara i fred en
liten stund; och kan också Ni min FriHer-
rinna wara ellack och chicaneuse såsom Frö-

ken, som jag wäl aldrig har hört förr. Fröken
är det ej olikt, och det är skada at hon skall
hafwa ett så kinkigt humeur, hon som uti så
mycket och mångt tyckes wara och wärkeli-
gen är så ädelmodig. Jag måste då in tänkte
jag; men på det jag ej må synas göra det för det
jag har hört eller förstått deras tal, så wil jag
ännu dröja en liten stund. Jag gjorde så: och
talte jag litet förr så war jag ännu tystare sedan;
ty jag war af alt detta rätt rörd. Änteligen fråg-
te de: ”Hwad felar Eder? är Ni sjuk?” Hwarpå
jag swarte: ”nej nog mår jag braf.” Oaktadt alt
detta kunde jag ändock icke blifwa förargadt,
såwida jag wäl fant, at det kunde se något be-
synnerligt ut, at jag så lämnade deras sällskap
och satte mig i ett mörkt rum, för den, som
icke kände anledningen därtill. Twärtom
skyndade jag mig, at bewisa dem den wanliga
höfligheten, at lyfta bort deras stolar och nyst-
fot när wi skulle gå dädan. 

Efter aftal fölgdes wi sedan till Masco Kyrka
Söndagen derefter. Efter slutad Gudstjenst
blef Fröken buden till Kankas af HofRättsRå-
dinnan Fredenskjöld, som war en egendom ej
lång ifrån Kyrkan; men jag spisade i Prestegår-
den; hwarefter det började rägna. Och som jag
ej wiste om Fröken hade någon annan wäg at
resa hem, eller hurulänge hon ärnade dröja;
och som wädret tyktes wilja blifwa långwa-
rigt, så beslöt jag at resa förut; Men förnämli-
gast, på det jag måtte gifwa henne till förstå,
at jag ej derföre sökte hennes sälskap (fast jag
gärna annars sökte så wäl hennes, som alla för-
nuftiga Fruntimmers sälskap) at jag önskade
ingå någon trolofning med henne, på det jag
aldeles måtte nedslå Hennes hopp, om Hon
hade fattat något sådant, hwartill jag slöt af
Hennes tal om försagda Friare; ty jag wille ej
gifwa Henne det minsta hopp, sålänge jag ej
fant hos mig någon böjelse dertill. Jag reste så-
ledes; men med fult upsåt at stanna på Kaja-
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la, för at hälsa på den sjuka Sergeanten. Men
när jag kom dit intill så började det at rägna
mera häftigt, och som hästen som jag red på
hade stått hela dagen utan mat, så beslöt jag
at fara hem först och dagen efter gå till Kajala.
Par timmar derefter kom Fröken; då hon
straxt lät förstå, at hon förtröt det jag reste
ifrån Henne. Men besynnerligen bannade hon
mig, dock med mycken foglighet och artighet,
för det jag hade rest förbi Kajala; och sade sig
hafwa warit där, samt hälsade ifrån den sjuka,
som ansenligen hade förwärrats, så at ringa
hopp war öfrigt om hans wederfående. 

Då jag hörde at Sergeanten hade så ganska af-
tagit i krafter beslöt jag at samma qwäll gå till
honom, hwilket jag också gjorde, utan at säga
något ord derom, och fant honom då, emot
förr, ganska frimodig, och sade han sig äga en
fullkomlig wisshet om sin salighet. Jag stan-
nade qwar öfwer natten och hölt bön för ho-
nom om qwällen och om mårgon, samt sjöng
en eller annan psalm på hans begäran. När jag
om mårgonen geck hem, sade Herr Sergean-
ten sig hafwa mycken lust at ännu en gång
tala med Fröken, om hon orkade beswära sig
dit; hwilket jag berättade henne; Och samma
eftermiddag fölgdes wi båda åter dit. Hon tal-
te med Herr Sergeanten såsom en Christen
bör tala med en döende, och han swarte hen-
ne med samma wisshet om sin salighet som
för mig; och han tog sedan af henne på det
ömaste det sista afskedet.

När hon geck hem så fölgde jag henne till
wägs, emedan jag skulle stadna qwar och äf-
wen denna natt waka öfwer den sjuka. Jag
fölgde henne då öfwer närmaste kulle; men
när wi där skulle skiljas, så började wi slå hwa-
rannan natthugg, hwarwid hon wisade så
mycken fryntlighet, wänlighet och glättighet
at det war owanligt, då wi ock ömsom höllo

hwarannan fast wid händerna för at häjda
hwarannans bortgång, hwilket ej annat kun-
de än äfwen göra mig munter och wäcka nå-
gon wänskapsfull känsla till henne. Änteli-
gen skildes wi, då hon bad mig med all godhet
och ömhet bemöta den sjuka. Jag höll åter
bön för Sergeanten och sjöng flera Psalmer
på hans begäran, hwarwid hans Far och mor
samt yngre bror äfwen woro närwarande.
Men ibland andra psalmer bad han mig äfwen
sjunga: O! ewighet din längd mig fast förskräc-
ker &c:36 hwarwid han efter en liten stunds
tystnad tillade, med en art säker och alfwar-
sam röst: ”Icke för det jag behöfwer frukta
för ewigheten; ty jag är säker om min salig-
het; men jag will ändock at han skall sjungas.”
Jag förstod då at han oförmärkt wille gifwa
sina föräldrar och Bror en nödig påminnelse,
at waka öfwer sin själ och ej så blindt rusa
fram i synden. Herr Captén lärer min Läsare
redan känna ifrån pag: 37. och 38. denna Bo-
ken; Dess Fru som war en Tyska, brukte också
at taga wäl tillbästa ibland; och brodren war
såsom en annan oförsökt yngling, som ännu
ej war myndig, så at påminnelsen wist icke
war onödig eller i otid gifwen, hwarföre jag
genast sjöng den Psalmen. När den war slut,
så begärde Captén genast, at jag skulle sjunga:
Herre Gud för dig jag klagar &c:37 Hwarwid
han med en förtrytsam och förargelig ton ut-
brast: ”Ty jag will gifwa min Son en repliqvo.”
Son afhörde detta med ett saktmodigt stilla-
tigande, och jag gjorde Captén genast till wil-
jes, fast jag mycket litet tykte om detta hans
upförande, som rögde både ondska och mot-
willighet, ty med ett helt annat sinne hade
han wist bort emottaga en döende sons wäl-
menta och barnsliga påminnelse. Och lät
wara at Captén trodde sig i någon mån hafwa
skjäl härtill, i det afseende, at den wisshet och
säkerhet, som Son altid sade sig äga, om sin
salighet, föreföll honom mistänkt, såsom
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skulle den endast göra honom upblåst, då han
häldre borde hysa och wisa all ödmjukhet för
Gud, såsom en ussel syndare, hwilket jag någ-
ra gångor förmärkte, af Capténs yttranden;
så hade han dock ej så ömt bort såra hans hjer-
ta, med at till och med wisa ett hämngirigt
sinne emot honom då han låg för döden. 

De öfriga förfogade sig till hwilo; men jag
och brodren skulle waka öfwer den sjuka.
Denne förmådde intet ligga för sin swåra an-
detäppa skull utan måste ständigt mästadels
sitta. Wid midnatten omkring klåckan 1. eller
2. blef jag mycket sömnig då jag geck i säng
och somnade in ganska ljuft. Straxt för solens
upgång hade den sjuka frågt hwad klåckan
war, och då hans bror swarte at hon ej mycket
felte i 4. och at solen war nära at gå upp, så
hade han swarat: ”Ja Gud ware lof, då nalkas
min förlossning.” Derefter frågte han efter
mig, och då brodren sade at jag sof, så swarte
han: ”ach kära lät honom sofwa; han war så
trött.” Men i det samma waknade jag af mig
sjelf, ehuru sömnig jag war, likasom någon
hade wäckt mig. då jag genast steg upp, tor-
kade sömn ur ögonen och geck i den sjukas
rum då solen i det samma geck upp. Den sjuka
fant jag ganska klen wäl ännu sittande i säng-
en, men så ihopkrumpen, at hakan nästan
rörde wid knäet. Det första jag gjorde sedan
jag hade hälsat war at jag tog Psalmboken och
råkte slå up Psalmen: Kom O! Jesu huru länge,
skall jag mig än qwälja här. &c:38den jag genast
igenomläste. Därnäst sade den sjuka: ”ach
huru härligt och wackert solen skiner” Och
straxt därpå lade han sig sjelf i sängen, wände
sig utan hjelp på wänstra sidan, lade wänstra
handen under kind, och så började han at
draga och stilla afsomnade. Jag förundrade
mig högeligen öfwer at han till sista ögon-
blicket kunde äga så mycken styrka som nu
förmält är. Captén inkallades med det sam -
ma, som då han såg sin son död utbrast: ”Hå!

detta war ett hårdt slag.” Jaja, tänkte jag, du
torde dock behöfwa något sådant, för at en
gång kunna blifwa menniska. Hwarefter, se-
dan jag hade underrättat Frun om hennes
Sons död och tröstat henne så godt jag kunde,
jag geck hem med underrättelse om detta
dödsfall, som skedde den 16. i denna Månad.

En annan Söndag fölgdes Fröken och jag 
på sista isföret till Nådendahl, för at höra
Swensk Gudstjenst. Wid utgången ur kyrkan
stannade Fröken något efter, och efter någon
wäntan kom hon till slädarne, då hon berät-
tade, at det war Fru Sergeantskan Borenius,
som hon hade råkt, och till hwilken hon hade
betalt pengarna för Chaisen, som kostade
wid pass 36. R:D: Widare sade hon: ”Jag har
ej welat gifwa Herr Captén pengarna, fast jag
har haft dem; ty jag war rädd, at han skulle
supa upp dem och ägaren få intet, derföre
wille jag råka Sergeanten sjelf eller hans Fru.”
Och jag fant också häri mycket skäl.

Par dagar derefter kom åter Captén Käpp-
ler till Odensnäs, då han feck höra at Chaisen
war betalt, och Fröken bad at han måtte sända
honom henne tilhanda. Då Herr Captén se-
dan kom neder i min kammare, sade han det
Fröken wille at man ej skulle låta FriHerrin-
nan weta at hon hade köpt Chaisen; utan at
det skulle heta, at Hon hade lånt honom. Det
lofte jag ock göra; men kunde ej finna den
ringaste orsak till en sådan förbehållsamhet
för henne. Om samma tystlåtenhet bad äf-
wen Fröken sjelf när hon sedan träffade mig.

Wid samma gång, när talet föll på Captens
döda Son, så berättade han om dennes ytt-
rande om mig, samt at han hade mycket tykt
om mig, samt, i anledning deraf at jag hölt
bön för honom, så hade han sagt: ”Denne
måste blifwa en braf, Prest i sina dagar.” Ehu-
ru detta war behagligit för egenkärlekens öra,
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hälst orden woro den döendes, som jag hade
mycken högaktning före; dock, såwida Cap-
tén framförde dem, satte jag ej stort wärde
därpå; emedan jag wäl wiste at han sökte at
ställa sig in dermed. Likaledes frågte han mig:
om det war med flit, som jag geck förbi den
Sjette bönen i fader wår, när jag första qwäl-
len hölt bön för hans Son. Jag swarte då: at
jag åtminstone icke wiste åf, at jag någonsin
har farit förbi den sjette bönen, när jag hade
läst Fader wår. – ”Jo”, sade han: ”nog gjorde
Herrn det och min Son observerade det äf-
wen; men wi uträknade det så, at Herrn gjor-
de det med flit i anledning af wår disput om
denna bönen” – ”Nej” swarte jag, ”om det
hände så war det en tilfällighet och icke up-
såteligt.” Saken war at Captén talade på den
sjette bönen för uttrycket skull: och inled oss
icke i frestelse, såsom otjenligt, at säga om
Gud; ty då wore Gud skulden til synden fres-
telsens fölgder &c: Jag försökte at förswara
saken så godt jag kunde, nämligen hwad som
med detta uttrycket mentes; at menniskan
ägde en fri wilja, och at mennisko språk ej äg-
de tjenligare uttryck. &c: Detta skedde någon
tid förut, och möjeligt lärer jag, i anledning
häraf, i tankarna farit förbi denna bönen,
utan at jag sjelf wiste deraf. 

En dag kom en främmande Enke=fru Cap-
tenska, wid namn Hedersverd. Denna war så
owanligt tystlåten, emot alla Fruntimmers
wana, så at jag föll deröfwer i djupaste för-
undran, såsom något märkwärdigt nytt i
Fruntimmers werlden; ty hon talte ej annars
än när hon tiltaltes, och äfwen då föga mera
än med jaoch nej. Det föll mig då in at skrifwa
häröfwer en wers, som är N:o 29. i mina Poë-
tiska arbeten, och lyder som följer.

”En skata hon beskyls at altid pratsjuk wara,
Med henne man ock plär all qwinnor samma para.

Om liknelsen har grund jag ej bewisa will,
Men om ett undantag i denna sak ges till;
Så får jag säkert nu en fru Captenska nämna,
Hwars namn är Hederwerd om wi ett s. bortlämna.
Dess tystnads orsak jag dock ännu icke wet,
Om den är wisdom, harm, förstälning ell’ förträt.
Om wanan eller ock okunnighet ell’ lednad
Ell’ sjukdom med hwad mer som 

förorsakar hesnad.
Ell’ om af gammalt prat dess tunga nu är swag;
Dock orsak härtill är den bästa hoppas jag.” 

Gumman tyktes wara fattig och såg förtryk-
ter ut. Möjeligen härrörde hennes tystlåten-
het deraf at hon war främmande och obekant
då hon kanske annars, i sällskap med sina be-
kanta kunde wara talför nog. Denna wersen
wiste jag sedan för Fröken, som aldeles icke
tyckte om innehållet däraf, det jag tydeligen
märkte, ehuru hon sökte dölja sig. Men jag
skötte alsintet därom, och tänkte: det kan in-
tet skada at din motsatta bild är målad.

Christi Himmelsfärds dagen begrofs Serge-
anten Käppler, till hwilket graföhl wi alla
blefwo budna, men Generalen orkade icke
fara och FriHerrinnan måste också wara hem-
ma, för en åkommen skada i ansiktet. Det war
således endast Fröken och jag med mina Dis-
ciplar, som reste dit. Wid grafwen skulle det
skjutas, såsom ofta wanligt är; men min äldre
Discippel war därwid så öfwermåttan rädd, at
jag hade all möda at ställa honom tilfreds, han
darrade af rädsla och gret, och KyrkoHerden
gömde honom i sin kappa; min förestälning
huru litet detta passade honom såsom Cornet
och redan 13. a 14. år, hjelpte allsintet. Men den
yngre brodren war wärkligen manhaftig; ty
han skötte föga om salfworna. Jag försökte
wäl sedan at öfwa upp den äldre at höra skott;
men med möda feck jag honom at stå bakom
mig när jag lossade något skott; dock feck jag
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honom änteligen till at en gång sjelf lossa åf
ett skott fast jag också måste hålla i bössan
med honom; så at han ej tyktes kunna blifwa
någon hjelte, om icke ambition kunde wärka
på naturen. 

Återkommen ifrån kyrkan, war på graföhls-
gården flera främmande och gäster, då Herr
Captén ej kunde underlåta, at supa sig full, för
at dränka sin sorg. Nu hände sig, at alla, utom
Fröken Carpelan, tillfälligt wis kommo at gå
utur indre kammaren i salen; men straxt
därpå geck Captén in till Henne. Jag, som gaf
derpå akt, kom ihog hans upförande på bond-
bröllopet, samt huru angelägen hon då war, at
icke blifwa allena med honom, skyndade mig
derföre efter. Men hwad såg jag icke där för
en syn? Jo jag såg Herr Captén med häftighet
taga Fröken i famn och wille kyssa henne,
hwilket at hindra eller förekomma jag ej hos
henne blef warse det ringaste tecken, förr än
jag hon blef mig warse då hon drog sig tilbaka;
och tyktes då båda wara något flata öfwer min
oförmodade ankomst. Jag skyndade genast ut;
och hwad jag häröfwer blef Surprinerad kan
hwar och en tänka. Ach, tänkte jag, det war
skada at jag så skulle komma och förstöra de-
ras ro! Eller det war större skada, at jag ej kom
saktare, at jag i skjul för kackelugnen, hade
kunnat få se huru långt de hade gått i sin yt-
terlighet. Jag undrar ej på honom; efter hans
eget widgående frågar han ej efter annat, en-
dast de bära förkläde; Men Fröken, som äfwen
tyktes wara lika brottslig, hwad skall jag tänka
om henne? Ach är detta den Fröken, som på
bond brölloppet war så rädd för honom. (Se
pag: 37. denna Boken.) Hon lärer då, utan
twifwel fruktat at han i sitt fylleri, ibland fol-
ket, skulle begå några sottiser och friheter,
som han tilförene i enrum hade haft lof at
bruka. Är detta den Fröken, som så mycket
har ifratt emot denna lasten? Är det hon som

är så flitig kyrkogångare, som hörer så gärna
Guds ord, som talar så mycket om andras fel
och är så snar at säga dem sanningen, som talte
så andäktigt med den döende Sergeanten och
för några dagar sedan såg honom färdig at gå
i ewigheten? Är det då den samma Fröken,
som kan stå så spak för en gammal gifter och
fuller Captén? Så börjar jag då åter tro, at mina
mistankar, angående händelsen wid Åbo Slott
eller Bränneri äro grundade. Men tänkte jag
widare: Jag bör ej, och får ej wara så alt för snar
till at döma Henne på dessa anledningar; Jag
bör då åtminstone bjuda till om det är möje-
ligt, at ursäkta henne. Men huru skall jag kun-
na förlika detta med de stora prof, som hon
har wist på en oskrymtad gudsfruktan? Jag
kan aldrig tro at det är förställning; nej häldre
will jag tro dessa wara upriktiga, än at hon här-
utinnan skulle wara brottslig. Tilläftyrs hant
hon ej göra motstånd; kanske hon blef så för-
sagd, at hon ej kunde utwickla sig ur hans ar-
mar, detta bör jag nu åtminstone tills widare
tro. Dock, huru skulle han annars hafwa wågat
så genast ränna på henne, om sådant icke förr
hade warit want. Imedlertid blandade de ock
sig ibland sällskapet.

Wid denna tiden läste jag för Fruntimmerna
en Roman, uti hwilken taltes om en Lord
Derby,40 som ganska nedrigt och på alt sätt
sökte at förföra ett mycket dygdigt och Gud-
fruktigt fruntimmer, till hwilket han hade
fattat en oloflig brånad. Och när han ej på an-
nat sätt kunde winna sitt ändamål, så sökte
han at winna henne igenom ett falskt gifter-
mål, då hans betjent skulle förklädd agera
prest. Men för at winna hennes högaktning,
så måste han ställa sig gudfruktig; och som
han märkte, at hon war mycket öm om de fat-
tiga, och at hon geck ibland ofta hos en wiss
Famille för at lindra deras usselhet; så aktade
han en gång på tilfälle när hon war där, och
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kastade en stor penning pung igenom fönst-
ret, och i det samma sade helt högt i det han
geck bort. ”Jag är hjertans glad, at jag med
detta har kunnat lindra detta arma folkets
nöd.” Och så geck han sin wäg men hade
imedlertid så sina krokar stälda, at hon nöd-
wändigt skulle få weta at det war han. Och
igenom denna list fångade han henne i sina
nät. Härom will jag framdeles göra en an-
märkning. 

Hela denna tiden hade Generalen warit plå-
gad af rosen i det ena benet, derföre geck han
altid förr i säng om qwällarna än som wi gingo
up till honom, på det wi så mycket bättre
måtte kunna binda om hans ben. Nu hände
sig en afton at wi råkte komma just under det
han höllpå at gå i säng; ty när FriHerrinnan
öpnade dörren, så såg hon honom stå på gålf-
wet i blotta lintyget och slog derföre genast
igen dören. Generalen, som förmodeligen
trodde at det war jag, sade då: ”Ja kom man in
kom man in.” Wi drögde en stund och när wi
åter skulle gå in så hade han ändock ej hunnit
längre. Han sade då åter: ”Kan ni ej komma
in.” Men FriHerrinnan slog åter igen dörren
och sade: ”Gubben will nödwändigt at wi sko-
la se honom i lintyget.” Derpå swarte Fröken
med en så säker ton: ”Men jag har alls ingen
lust at se någon karl i blotta skjortan.” Ach du
skrymterska, tänkte jag, hwi skall du göra dig
så mycket till, det tror dig ingen ändock. Tänk
du will aldrig se någon karl i blotta skortan! Ja
det är sant: den där menlösa bränneri händel-
sen, din sedighet på Kajala, dit tal om friares
försagdhet, dit sittande i fendrick Strengbergs
knä &c:, bewisa ju det altsammans. Nej om du
wiste huru påtaglig denna din förställning är,
så hade du wisserligen ej sagt dessa orden, så
framt du ej hade welat öfwertyga oss om mot-
satsen. Alt hwad jag kan sluta häraf är, at du
har ganska stark imagination och häftiga

känslor, hwilka altid äro tecken dertil, at man
så mycket snarare låter sina passioner öfwer-
wäldiga sig. Likasom jungfrun, som, då hon
utur herrarnas säng, den hon skulle bädda,
skulle borttaga ett par böxor; så fattade hon i
dem med tummen och lillfingret, dock ytterst
i finger ändardarna, hölt dem det längsta hon
kunde ifrån sig, och änteligen kastade dem
med häftighet på en stol, likasom hade hon
brändt sig; men året derpå hade denna heder-
liga jungfrun en son till bewis på hennes re-
dan ådaga lagda stora kyskhet. Derföre: om
det hade warit aldeles upriktigt hwad du nu
sade, som ingen klok dock gärna tror, så hade
du åtminstone bort tiga, och betänkt, hwad
dessa dina ord billigt borde wäcka för slutfölg-
der i andras tankar. 

Hwad som denna winter ibland utgjorde min
ro och tidsfördrif war, at jag gildrade för harar,
med sargar och stockar; men det wille intet
synnerligen lyckas; ordsaken war at jag stälde
sargarne för höga, så at hare hant hoppa undan
innan han föll; Jag feck dock en i en stock. En
blef också ur en stock bortstulen i en skogs-
lund, hwarest war mycken löfskog och godt
efter harar, Jag trodde at den lunden äfwen
hörde Odensnäs till; men jag feck sedan höra,
at den hörde en annan egendom till; ty en gos-
se kom mig till mötes där när han hörde mina
hugg, då jag ursäktade mig med det at jag ing-
enting widare högg än till ett par giller. Der-
med geck han bort hem till sitt torp, som låg
blott några stenkast därifrån wid andra sidan
lund, det jag ej förr hade sedt; men hade jag
wetat, at det låg så nära, så hade jag wist aldrig
satt dit mina giller. Jag wäntade sedan at få
höra något widare åtal härpå; men glad war
jag, at intet widare något sådant hördes af. Jag
gissade ock sedan, at denne gossen hade warit
just den som hade tagit min hare, hwilken jag
icke kunde derföre tiltala, efter det war hans
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ägor. Dessutom war skytte min ro, som dock
ej heller mycket wille lyckas, dock sköt jag nå-
gon fogel då och då, och på en liten holme sköt
jag en morgon en orre på leken, sedan öppet
watten blef; jag såg at han blef dödskuten;
men det oaktat fan jag honom dock icke ehu-
ru noga jag sökte. Jag beslöt änteligen, at fara
hem. När jag kom till båten så feck jag se min
orre liggande död på wattnet wid det branta
berget, som han hade tilrat utföre. då jag såle-
des feck igen honom. Om höstarna geck jag
ock på sporrsnö efter harar; men det wille ald-
rig lyckas; men Trägårdsmästaren sköt någon
då och då, som något förtröt mig at ock icke
jag kunde lura någon. 

Herr Captén Käppler kom en dag till mig och
berättade, hurusom till Kajala hade kommit
en gosse, som geck och tigde, hwilken tills
någrå weckor sedan, hade warit på Tatis hos
Herr Capiten Tollet; men icke långt efter den-
na Capténs död, af dess Enke=fru blifwit där-
ifrån körd, såsom han sjelf hade sagt, samt ge-
nom flera frågor hade han äfwen berättat, at
jag en tid hade warit hans Informator, och
hette Lackman (Se pag: 103. Andra Bok: et:)
”Det är synd och mycket ömt om honom stac-
kars barn”, sade Captén widare, ”at han så skall
gå för hwars mans dörr, Han har nu warit hos
mig twå dagar; men jag har just icke råd till at
länge hafwa honom. Det är mycket ochriste-
ligt och kärlekslöst gjort af Fru Tollet, at så
obarmhertigt drifwa honom ifrån sig, han är
dock kommit af folk och är hennes mans Släg-
tinge och borde nu så mycket mera wårdas så-
som fader och moderlös, nu går han för hwars
mans dörr och har icke Heller kläder på krop-
pen Herrn, såsom hans fordna Informator,
måste söka at hjelpa mig at få honom hjelpt
på något sätt” – Jag swarte: ”Jag wet ej hwad
jag kan göra till hans fördel; Här tyckes det ej
wara möjeligt at få honom ned; emedan, som

Herr Captén wet, Herrskapet förut hafwa
emottagit en fattig gosse och en flicka; Des-
utom är jag nästan aldeles obekant med alla
Herrskaper häromkring, så at jag ej ser någon
dager at hjelpa honom” – ”Jag har tänkt”, sade
då Herr Captén, ”at om Herrn wille skrifwa
honom en recommendations skrift till all-
mänheten, at han hos Herrskaperna kunde gå
och samla någon sort Stamboks medel,41 at wi
dermedelst först kunde få något kläder på ho-
nom, och sedan se till at få honom till uppas-
sare åt någon.” – ”Ja” swarte jag, ”jag will göra
hwad jag kan; I medlertid kan jag aldrig tro,
at Fru Tollet, som jag känner för så hederligt
fruntimmer, så aldeles utan orsak har haft ho-
nom ifrån sig; bara han intet har warit obe-
skedlig på något sätt, så at hon måtte hafwa
honom bort ifrån sig.” – ”Gossen tyckes wara
beskedlig, och will icke ärkänna”, sade då Cap-
tén, ”at han har warit oartig på något sätt” –
Jag fortfor: ”Herr Captén är god och skickar
honom hit i morgon, at jag får tala med ho-
nom, så will jag imedlertid skrifwa omtalte
skrift åt honom.” Hwilket Herr Captén lofte
göra. Gossen kom också dagen efter, då jag ex-
aminerade honom i alla omständigheter; och
blef just icke mycket slugare än förr; han sade
sig wara oskyldig, at hade blifwit hårdt hållen
och hanterad på Tatis, samt fått litet mat &c:
då jag icke wiste hwad jag skulle tro härom.
Jag gaf honom sedan skriften, som jag hade
skrifwit så öm och bewekelig som jag kunde;
bad honom altid upföra sig beskedligt och se-
digt, samt wäl gömma de pengar han kunde
få, och wid återkomsten lämna dem åt mig,
hwilket han lofte göra. 

För at så mycket bättre kunna framdeles be-
fordra Lackmans fördel wid sig yppande til-
fälle, så wille jag förskaffa mig wederbörligt
betyg av Presten i Församlingen där han hit-
intils hade bodt. Jag beslöt derföre at sjelf fara
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dit för at derjämte få höra något om hans up-
förande. Som wägen låg öfwer en stor fjärd
och det nu led så mycket på wåren at isarna
började blifwa swaga, så wågade jag icke taga
någon häst utan jag geck ganska bittida en
mårgon när det war wäl frusit, till Merimasko
en mils wäg. Jag war där, af gammal bekant-
skap, wäl emottagen och feck af Capellan Tel-
lenius det begärta Prestbetyget; Han kunde
just icke heller något synnerligt säga om gos-
sens upförande; dock trodde han såsom jag,
at snarare gossen wore felaktig än som Fru
Tollet. 

När jag geck hem, kom jag ihog, at Fröken ha-
de ett ärende, som hon hade welat hafwa hört
efter; och som byn låg just wid min wäg, så
geck jag in för at fråga efter huru det sig hade
med den saken? När jag sedan derifrån kom
midt på fjärden, så mötte jag Generalens
dreng tillika med en annan dreng; Jag kunde
då gissa deras ärende; men lät dem ändock gå
mig förbi, för at litet narras med dem; jag rop-
te dem straxt tilbakas och berättade at jag re-
dan hade hört efter saken, och at de ej behöf-
de gå längre. Då blef Generalens dreng ond,
och begynte swärja och bannas, och sade wäl
hwem som wore pliktig till at löpa som en
narr för Fröken och mig. Jag blef också ond,
då jag fant mig så oskyldigt wara angripen,
och swarte honom som han förtjente och hu-
tade till honom rätt alfwarsamt; med tillägg:
at det så mycket mindre kunde wara complot
emellan Fröken och mig, för at narra honom,
som Fröken icke en gång wiste, at jag hade
gått bort; och då jag hade mitt egit ärende, så
hade jag tilika frågt efter det andra; och om
han icke woro nögd med det, at jag i så måtto
hade lindrat hans beswär, så borde han åtmin-
stone tiga. då han änteligen tystnade. 

Sedermera blef Fröken något sjuk, så at hon

låg till sängs i några dagar och fast hon blef
något återstäld, så war hon dock så hängsjuk,
at hon skåftals måste ligga. Nu hade wi be-
stält skrift till Pingest dagen i Masco kyrka;
derföre fruktade hon mycket at hon ej skulle
orka resa till Kyrkan, och tyktes hennes oro
häröfwer wara rett liflig, hwilket alt åter stad-
fästade mitt hopp om hennes alfwarliga
gudsfruktan. Änteligen kom hon sig så myck -
et före at hon reste med till kyrkan, fastän
nog klen. På wägen geck hennes nyköpta
Chaise sönder. Nyss tilförene, wid det jag en
gång kom ihog Generalens förlorade pengar,
(Se pag: 114. denna Bok:) så ran följande tankar
mig i hogen: Ho wet om icke dessa pengar
ligga uti Frökens Chaise; hon har säkerligen
tagit dem sjelf; ty hwarifrån skulle hon wäl
hafwa fått; så mycket på en gång. Nog ser det
mycket mistänkt ut; och jag undrar at jag ej
förr har kunnat falla på den tankan. Det war
ej under, at hon war så mån om, at påstå det
Herr Löjtnant Fellbom skulle hafwa fått nå-
got deraf till skänks. Och just detta lärer ock-
så wara orsaken, hwarföre Fröken wille för
Friherrinnan hålla hemligt at hon hade köpt
och betalt Chaisen. Men tänkte jag: äger den-
na min mistanka grund, så måste jag säga at
det war af henne ganska illa gjordt, emot den,
som är hennes andra Far, som hafwer bewist,
gjordt och ännu dagligen gör Henne så myck-
et godt. Detta är wärkeligen stöld, och den så
mycket större, som den skedde emot den, som
hon borde bewisa all barnslig lydnad och kär-
lek; men jag will dock hoppas, at hon häruti
är oskyldig. Nu när Chaisen gick sönder tänk-
te jag: Är min mistanka grundat angående
pengarna, så är nu här lönen och nyttan deraf.
Och hwad bör icke dit samwete häraf hafwa
för en påminnelse nu, när du tänker gå till
skrift. När jag sedan efter hemkomsten geck
upp i FriHerrinnans kammare der Fröken äf-
wen war, så fant jag dem sitta och sjunga som
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fägnade mig. Jag tog äfwen Psalmboken och
gjorde dem sällskap, hwarefter wi söngo flera
Psalmer. När alt war slutat lät Fröken tydeli-
gen förstå, at hon önskade det man måtte, åt-
minstone hwar söndags qwäll, hålla bön, och
till mig sade hon: ”nog är jag äfwen försäkrad,
at Herrn äfwen har lust dertill.” Jag hade wär-
keligen gärna önskat det samma; men såsom
jag endast war Informator i huset, så hwarken
wille eller kunde jag göra någon sådan inrätt-
ättning, när hwarken Baron eller FriHerrin-
nan hade anmodat mig derom. Men jag blef
dock härigenom så aldeles öfwertygad om
Hennes alfware uti Gudsfruktan, så at jag för-
dref alla mistankar om Hennes förra upfö-
rande, som hade synts mig twetydigt. 

Dagen efter eller 2:dra dag Pingst reste jag till
Nådendal; emedan där hölts Swensk Guds-
tjenst i sällskap med några bondefolk i gran-
skapet. Och Ehuru där äfwen war aftonsång,
så reste jag dock hem när högmässan war slut,
på samma båt. När wi då hade rodt öfwer fjär-
den, och jag skulle hoppa i land, så bröt jag
min fotled så illa, at jag med yttersta möda
kunde gå hem ehuru jag ej hade mer än ./3.
Mil at gå; hwarwid följande tanke upsteg hos
mig: Må hända at Herren will härmed straffa
mig för det jag reste ifrån Gudstjensten; men
tänkte jag också därjämte: En sådan olycka
hade lika lätt kunnat hända i alla fall. Till
qwällen blef foten så sjuk at jag omöjeligen
tålde at stiga på honom; men innom några da-
gar, medelst smörjningar och baddningar,
blef han åter frisk igen, hwaröfwer jag helt
glad tackade Gud.

Nu feck jag bref ifrån min Far, hwars innehåll
war till det närmaste likt det förra (Se pag:
104. denna Boken.) Desutom, at Far och mor
woro sjukliga; men, mina Syskon friska. Yt-
terligare: ”din mor ber dig ej glömma ögon-

stenarne. Lät mig weta om walmaret:” (näm-
ligen som lämnades i Stockholm under min
hitresa.) ”Hwad Färgarne hette? om ni såg nå-
got märke därpå.” &c: 

Med de nämnde ögonstenar menas: kräft -
stenar, som nyttjas at taga smålk utur ögonen. 

Jag swarte genast på brefwet, sände några
kräftstenar; och angående walmaret, at jag
hade glömt både gatans och Färgarens nam;
men beskref dock gatans läge på söder, samt
at färgmärket war gifwit, som Tegström tog
emot, samt stycket äfwen hemifrån märkt.
Till Magister Widgren skref jag nu för tredje
gången om Preste attest på mitt födelse år.
Derom skref jag i min Fars bref som följer:
”Lämna detta innelykta bref till Magister
Widgren; och ifall han är rest bort, så lämna
det till någon af de andra Presterna, och bed
dem wara god och med det första beswara det;
ty det är högst angeläget. === Min Far är god
och lämnar Postpengar till swaret; ty det an-
går någon min wälfärd; min Far kan göra sig
betalt af de pengar, som Stöcksjö boarne haf-
wa skänkt mig.” === 

Jag wille ej nämna om brefwets innehåll
eller ändamål; emedan jag wille hugna För-
äldrarna framdeles med den oförwäntade be-
rättelsen at jag wore blefwen Prest om saken
wille lyckas, eller ock i annat fall ej nämna
det minsta derom. 

VI. Capit: 
Förberedelser till Kärlek med mera.

Wid samma tid kom en dag Herr Captén
Käppler till odensnäs; men war dock nykter
och beskedlig. När han sedan kom i min kam-
mare och wi af en händelse började tala om
Fröken Carpelan; så sade han: ”Hörpå Herr
Stenberg: Ni borde gifta Er med Henne.” Jag
swarte raillerande: at jag ej kunde eller borde
tänka så högt. – Han: ”Ja: men jag menar, at
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hon torde blifwa en braf hustru; ty hon har
wärkeligen ett ädelmodigt hjerta, och sina
stora förmåner. Åtminstone tror jag, at Herrn
är i grace hos Henne; och hon sade, under tal
om Er, at hon hade märkt, när Herrn för dem
har läst Romaner, at Ni har ett ömt hjerta; och
ho wet om det ej skulle tagas wäl upp.” – Jag:
”Hon lärer wisserligen ej sköta om en sådan
lös, ledig och fattig karl, som jag är.” Men störs-
ta orsaken war, at jag ej fant hos mig den ring-
aste lust dertill. – ”Håll Ni Er framme Herre;
ty ho wet om icke någon torde komma och
taga bort Henne; som till exempel den där
Pres ten i Nådendal.” Denne war en ogifter be-
skedlig Capellan och hette Kurberg. – ”Ja”,
swarte jag ”det skulle ej wara mig emot.” Nej
twärt om, tänkte jag, skulle jag wara hjertans
glad, om någon wille komma och begära hen-
ne; ty Hennes belägenhet ömmar wärkeligen.
Men denna gången tog du mig wisserligen
icke på det ömma. 

Derefter hände sig en dag, at Fröken och jag
blefwo allena qwar sittande i FriHerrinnans
kammare, sedan wi hade spisat middag, jämte
FriHerrinnans lilla twååriga Fröken. Denna
lilla begärte då litet bröd af sin Faster; Hwil-
ken tog hela korgen och sade: ”Se här skall du,
min docka; få hela korgen; ja du skal få korgen
med alt hwad deruti är.” Det föll då mig in at
raillera litet hwarföre jag sade, utan at hafwa
någon widare tanka dermed: ”Så at Nådiga
Fröken skänker bort korgen i förtid.” Fröken
såg då straxt ömt på mig och sade: ”Ja: dock
skänker man ej altid bort korgen, ej eller ger
man korgen åt alla.” Jag blef surprinerad af
detta swaret och ångrade mitt oeftertänk-
samma skämt; och sade wid mig sjelf: Hon lä-
rer wäl hafwa trodt, at jag sade detta, i afsigt
at wilja begära henne; nej det är långt ifrån
mig. Dock swarte jag ej något härpå.

Wid denna tid återkom Lackman (Se pag: 140.
följ: denna Boken.) och berättade at han hade
fått tilsammans något litet pengar, samt at en
Officer hade tagit utaf honom min recom-
mendations skrift och sagt, at det icke war ho-
nom låfligit at gå med sådana stamböcker;
emedan det wore emot lagar och förordning-
ar, hwarföre han icke sedan kunde widare gå
omkring. Pengarna gaf han nu till en del åt
mig, och de öfriga twå Riksdaler hade han fö-
rut lämnat åt Capitén Käppler, som hade tagit
dem åf honom wid ett tilfälle när han hade
en gång hemkommit till honom, emellan sina
utwandringar, hwilket han icke hade kunnat
neka honom. Imedlertid bodde han nu några
dagar hos Captén Käppler till dess dennes Styf
Son Löjtnant Möller kom dit, hwilken låfte
emottaga honom såsom sin betjent, hwaröf-
wer jag hjerteligen gladdes, at jag således, åt-
minstone för någon tid, blef qwitt bekymret
angående honom. För hans pengar köpte jag
sedan litet walmar och lät göra honom däraf
böxor och tröja. Af Captén Käppler åter=be-
gärde jag hans pengar och feck en gång 1. R:D:
men när jag en annan gång begärde at återfå
den andra; så swarte han; at han på det eller
det sättet anwändt honom Lackman till godo,
men jag märkte tydeligen på hans min, at han
sade osanning, det jag mistykte; men kunde
dock på intet wis komma åt honom derföre;
utan Lackman feck wara dem förutan ehuru
han så gärna hade behöft dem, som war så
mycket utan kläder. 

Fröken Carpelan fortfor ännu at wara häng -
sjuk, så at hon ibland låg och ibland war uppe.
Nu brukte Herrskapet denna tiden, at, om
sommar qwällarna promenera litet i det grö-
na, för at profitera af den wackra årstiden. En
afton wille jag wara artig och præsenterade
Fröken min arm för at leda henne, såsom sjuk,
det jag annars aldrig tilförene hade gjordt;
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härwid kom jag också at hålla hennes hand.
Men hwad blef jag då icke flat, när jag, utan
at weta ordet af, fant at hon hade satt sin tum-
me emot min (Hwilket jag förut hade hört
betydde så mycket som en öfwerenskom-
melse om ett rendez vous i kärleks wägen.)
Jag tycktes då ej taga bort min tumme; men
tänkte; detta hade du nog kunnat låta blifwa
ogjordt, och har du gjort det i någon oloflig
afsigt, och till at utmana mig till något; så will
jag wisa, at det ännu finnes dygd äfwen ibland
karlar i dessa fördärfwade tider. 

Detta kunde jag dock ej tro wara hennes
afsigt, såwida hon altid hade wist sig så rörd
wid Gudstjensten, och wid Nattwardens be-
gående, hwarföre jag uttydde saken så, at hon
önskade ingå trolofning med mig; och i det
fallet, tänkte jag, så behöfwer jag minsan be-
sinna mig på saken. Wi kommo sedan till en
gärdesgård den wi skulle klifwa öfwer; men
hon wille icke i min närwaro klifwa deröfwer;
utan bad mig gå förut, hwilket jag tykte stötte
på skenhelighet, eller åtminstone ansåg det
för ett onödigt krus. Jag wände mig då bort
och geck några steg, och då jag märkte at hon
war till hälften öfwerkommen wände jag åter
om och tog henne emot när hon skulle ned;
hwilket blef så wäl uptagit, at hon klappade
mig wänligen, och under leende min, på ax-
larna, hwaraf jag slöt, at jag åtminstone stod
i grace hos henne, hwilket också litet styrkte
min gissning angående afsikten med hennes
tumning; nämligen: någon loflig förening.
Wårt samtal war imedlertid om likgiltiga
ting. Och efter något drögsmål i det gröna
gingo wi åter hem. Wi gingo således ofta ut
och altid ledde jag sedan Fröken. Och Friher-
rinnan och mina Disciplar woro altid följak-
tige. Och merendels hände altid den samma
tumningen; men jag hade alsingen mening
dermed, såwida jag ej ännu kunde fatta något
tycke för henne; men jag märkte ändock, at

jag altid fant något nöje uti at leda henne och
hålla hennes händer. Imedlertid fick tum-
ningen passera, såsom en sak den jag ej låddes
förstå eller känna någon betydelse wid.

Hon fortfor alt framgent at wara hängsjuk.
Och en dag war jag med henne i Hennes kam-
mare, hwarest wi stodo wid bordet bredewid
hwarandra, utan at särdeles säga något, och
tyktes Fröken wänta at jag skulle tala något;
eller såsom hon hade längtat efter eller åstun-
dat något. Jag bröt då tystnaden; frågte huru
hon mådde och beklagade henne för hennes
sjukdom; då hon swarte: ”det skulle wäl wara
braf nog annars; men den swåra coliqven och
moder=passion wil snart taga lifwet åf mig.”
”Det är wist beklagligt”, swarte jag, som gan-
ska litet ännu förstod hwad moder=passion
wille säga; hwarföre jag derjämte tänkte: Mån
det kan wara möjeligt, at du will säga något
mera med dessa orden. e:g: någon upmuntran
eller utmaning; men den tanken sökte jag
med allone döfwa, såsom mera orimelig och
omöjelig än någon af mina förra mistankar.
Dock gjorde min okunnighet om denna sjuk-
domens orsaker, art och fölgder, samt den be-
synnerliga tysta ställningen och egna mine,
som hon hade, så mycket, at jag ej annat kun-
de än falla på dessa tankar. Ty hwarföre, tänk-
te jag, skulle du annars tala om moder passion
i en ungkarls öfwerwaro, och desutom kom
jag ihog den oförmodade tumningen &c: Men
tänkte jag derjämte: Hon torde wäl ändock
hafwa sagt detta i sin oskuld. 

Den 18. skulle jag predika Swenskan i Nåden-
dal, och som Fröken altid wiste sig mån om at
fara till kyrkan, så underlät hon icke heller då,
at, ehuru krank, tillika med FriHerrinnan,
göra mig den äran, at blifwa mina åhörare. Jag
åkte då i samma öpna Calege med, hwilket jag
flera gångor hade gjort; jag frammanföre, men
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hon i korgen med ansiktet emot hwarandra.
Men som denna korgen war nog illa stäld, så
wille hon alt skrinna framåt utur, och hon ha-
de swårighet at hållas i den, hälst när någon
tung satt framföre; ty præsenterade jag henne
min fot at stiga uppå, at hon så mycket bättre
måtte kunna hålla emot, hwilket blef mycket
wäl uptagit; men hon wille dock ej göra det
oftare än i backar; ty hon sade: N:B: med en
mycket mild och wänlig min: at hon intet
nändes at trampa på mina fötter, af fruktan
at det torde göra ondt. Jag war åter så mycket
mera willig at obligera henne dertill; förebä-
randes at jag sjelf derigenom satt så mycket
stadigare. Och på det sättet förnötte wi wägen
flera gångor i största oskuld. Min predikan af-
lopp som wanligt, och Professor Lefren i Åbo,
Församlingens KyrkoHerde, som också nu
war där boende, war också i Kyrkan, och yttra-
de sig när jag kom under ifrån Predikstolen i
Sakristigan: ”Åh Herrn Predikar som en
Prest.” Detta smickrande yttrande wiste jag
icke huru jag borde anse, emedan jag nog
märte af rösten, at det icke war upriktigt, utan
antingen wille han blott säga något för syn
skull, eller war det ren afwund. Ty ehuru lärd
han än war såsom Professor, så woro dock hans
Predikningar, af de aldra sämsta, som jag hade
hört, af hwilka jag i nådendal hade afhört twå
eller tre stycken. De woro sådana, at de för
twåhundrade år förut hade kunnat tiläfwen-
tyrs anses för dråpliga; ty han war just löjlig 
i sina uttryck; och hwardags=lik; Såsom til 
exempel: Om barna upfostran: sade han: at de
af hans barn kunde se huru wäl de woro up-
fostrade, och deraf hafwa ett efterdöme. och
straxt derefter började hans Söner, som såto
bredewid honom (emedan predikan skedde i
Sacristian) at stoja och wäsnas; då de näpstes
med ett ”Sit stilla pojkar.” Och om en nyss till
samwetet upwäkt syndares belägenhet sade
han: ”Och då blir det annat ljud i skällan”: med

flera sådana uttryck. Jag beswarte derföre
hans ofwannämnde smicker med stilla tiga-
gande.

Om jag mins rätt så spisade wi middag denna
gången hos Professor Lefrén, hwilket jag den-
na wår gjorde 3. a. 4. gångor; och altid hade
Frun grönkål till sopp=mat. När jag då sista
gången spisade där och wi hade satt oss till
bords, så sade Professorn helt misnögd till sin
Fru: ”Åh! altid kalfhagen.” Jag fant då huru
litet han tyckte om grönkål så ofta, hwilken
hans Fru, som war mycket snål, lärer anset för
minst kostsam; hon teg dock härwid, och
swarte honom intet härpå. Men efter en kort
stund sade Professorn till mig: ”Jag menar det
stora fatet.” ”jaja.” swarte jag och låddes icke
widare förstå hans mening. Han besinnade
sig utan twifwel under denna korta mellan-
stund, och förmodeligen för at icke alt för
mycket blottställa sin Frus girighet, så försök-
te han at på detta wiset hindra mig at förstå:
hans rätta mening. Men Gud ske lof, så dum
war jag wäl icke.

Comministern Kurberg i Nådendal hälsade
jag altid på merendels, när jag reste dit. Denne
war en beskedlig karl något till åren och ogif-
ter. Ibland andra samtal språkade wi en gång
om spel, och dess omoralité och skadeliga
fölgder; då han yttrade sig: ”Spel om pengar
och isynnerhet af Prester finner jag icke nå-
got lofligt uti, ännu mindre något godt; men
at någon gång spela blott för at drygta tiden
och muntra sinnet, som ibland kan behöfwa
någon recreation, har jag anset wara mera
oskyldigt; Derföre kunde jag ibland i början
någon gång spela i bräde för ro skull; men när
jag feck höra, at Församlingen stötte sig
derpå, så öfwergaf jag det för at icke wara fol-
ket till förargelse.” Detta war så fullkomligen
enligt mitt tänkesätt, at det ej annat kunde
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än behaga mig. Ty beslöt jag, at altid söka, at
i detta fall följa hans exempel. 

Nu tilstundade marknaden, som den 20.
skulle hållas i Åbo. Dagen förut kom Herr
Fendricken Carpelan (Frökens Bror) till
Odensnäs i upsåt, at derifrån resa till mark-
naden. Både Fröken och jag och min äldre Di-
scipel gjorde honom sällskap; och reste wi
tillika med en myckenhet annat folk, uppå
en stor båt. Där kom jag at sitta bredewid Frö-
ken, törhända mera af en hemlig drift, än af
en händelse, och fant också nöje uti, at ibland
hålla hennes hand. Sedan större delen af wä-
gen war till rygga lagd, blef jag warse den lilla
slätten, öfwer hwilken jag åkte med Fröken
då wi kommo ifrån Artokais nästledna win-
ter. (Se pag: 94. Denna Bok:) Jag säger då till
Fröken: ”Se öfwer denna slätten åkte wi i
wintras, när wi kommo ifrån Professorskan
Näf.” – ”Nej, aldrig är det samma ställe”, swar-
te hon. – ”Jo är det så” sade jag. – ”Nej tänk
det kan jag ej finna” fortfor hon. Hwarpå jag
proponerade wad om saken, det hon antog.
Jag utfästade mig at ge henne en solfjäder,
och Fröken at ge mig en penning bource af
silke. När wi kommo litet längre fram kunde
jag öfwertyga Henne om, at jag hade wunnit
wadet, derigenom at jag wiste henne Artokais
gård inwid sin lilla lund. Dock mistänkte jag
at Fröken med flit geck wadet, ändock hon
såg sig skola tappa det, för at få anledning at
skänka mig något. Wi anlände sedan lyckeli-
gen till Åbo.

Wi hade där swårt för at få Härbärge, så-
wida det mykna folket hade redan borttagit
de bästa rummen; dock fingo wi 2:ne kamrar;
i den större bodde Fröken och i den mindre
jag med min Discipel. 

Samma dag sökte jag upp min förtrogna
wän Herr Magister Bergstedt. Och sedan wi
en liten stund hade språkat med hwarandra

tog Magistern fram ett af silke wäfwit ur-
band, det han sade sig hafwa fått af ett Frun-
timmer, och bad mig ungefär wärdera det;
”ty”, sade han: ”man måste wäl på något sätt
wisa sin ärkänsla tilbaka.” Jag wärderade det
så godt jag förstod; men wille ej wisa mig alt
för nyfiken, och fråga af hwilket Fruntimmer
han hade fått det bandet; när han ej sjelf näm-
de derom; ehuru jag något när kunde gissa
dertill; ty jag mistänkte Mamsell Rabenius.
(Se om Henne Slutet af 2. Boken.)

Emedlertid war Fröken ständigt opasslig, och
klagade sig altid öfwer en swår oro, som hon
altid förmärkte hos sig; hwarföre jag måste
söka upp Herr Doctor Hartman, för at bedja
honom wara god och besöka henne, hwilket
han ock låfte; men hant icke straxt komma.
Imedlertid sökte jag at tjena henne uti alt
hwad jag kunde, och wi umgecks med hwa-
randra wänligen, dock med all ärbarhet. Och
som det war fattigt på stolar i rummet, så hän-
de ej sällan at wi kommo at sitta bredewid
hwarandra i sängen och pratade om allehanda
förekommande obetydliga och likgiltiga ting,
under det all wår ro bestod deri, at hålla hwa-
randras händer, och det i all menlöshet utan
minsta afsigt dermed åtminstone å min sida;
ty jag hade ännu ganska litet tänkt på at ingå
i någon förening med henne; men hwad Hen-
ne angår kan jag ingen ting wist säga i detta
fall. I det samma och oförtänkt kom Herr
Doctor Hartman instigandes, hwarwid jag
blef litet flat och steg genast upp; ty jag hade
helt ogärna sedt, at han så skulle få se mig sitta
bredewid henne i sängen; emedan det kunde
gifwa honom anledning till allehanda mis-
tankar; men jag tröstade mig dock wid mitt
rena samwete i detta fall. Doctorn förordnade
några medicamenter, geck sin wäg och läm-
nade oss åter i frihet, så at wi woro på twå man
hand; emedan betjeningen hade godt ut på
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Marknaden och min Discipel hade fölgt Herr
Norgren i Academie Trädgården. 

Likasom af en hemlig troll=kraf blef jag då
åter straxt dragen till mitt förra rum. Wårt
samtal feck änteligen till slut, kärleken till fö-
remål, jag mins ej af hwad anledning; men
isynnerhet taltes om dess häftighet, sedan wi
hade stigit upp och promenerade af och an
på gålfwet. ”Den måste wist wara en besyn-
nerlig plåga”, sade jag, ”när den är så aldeles
häftig; åtminstone tycker jag, at man någor-
lunda skulle kunna bornera den likwist.
Men”, sade jag widare, med något löje, ”jag
känner det fruntimmer, som har fält följande
naraktiga utlåtelse om kärleken: Jag wet intet
hwilken som är större plåga antingen kärleken
eller tandwärken. (Se pag: 575. Andr: Bok:)
Hon lärer utan twifwel hafwa försökt båda
dessa plågor, efter hon så wäl wiste at jämföra
dem med hwarandra.” Härpå swarte Fröken
helt alfwarsamt och med en öfwertygande
ton: ”Ja jag håller med henne, och jag går så
långt at jag påstår, at den är swårare att dragas
med än tandwärken. ty ingen som det ej för-
sökt hafwer kan tro hwad det är för en plåga.”
Jag, som ej förwäntade mig ett så öppenhjer-
tigt swar, gaf till swar: At det wäl torde för-
hålla sig så för den som älskar utan något
hopp. Men tänkte derwid: Ho wet om icke
din oro upwäller af denna källa, och om icke
jag wore den bästa Doctorn, ehuru ringa jag
än är, om jag endast sade några gynnande ord;
åtminstone föll mig i hogen Hennes utlåtel-
ser om försagda Friare och om korgen, som ej
skänkes åt alla (Se pag: 111. och 149. denna Bo-
ken.) Men jag hade ännu ej lust dertill, Ty der-
till hade jag altför många och starka afrå-
dande skäl.

Emot aftonen fölgdes wi på torget at handla
och hade pigan med oss. På gatan blef jag då

warse en gumma, som hade bourcer at sälja;
men de woro för grofwa och odugliga; hwar-
före jag sade: ”Jag hade wäl köpt mig en efter
jag är utan; men de äro så otjenliga.” ”Nej låt
bli at köpa”, swarte Fröken, ”Ni behöfwer det
ju intet, eftersom I want en på wad i går.”
”Nå”, swarte jag ”det wadet will jag ej påford-
ra.” Och så blef det derwid.

Återkomna till wårt qwarter woro wi törstiga,
och åstundade endast friskt watten till at
dricka. Nu tjente på gården hos FriHerrinnan
Carpelan en piga wid namn Anna Greta,
hwars mor bodde i Åbo ej långt ifrån wårt
qwarter, och hade en brunn med prägtigt wat-
ten. Fröken befaller då sin piga: ”Gå och hämta
hit åt oss Anna Gretas mors watten.” Som
dessa orden föllo något besynnerliga, så föll
det mig in at litet skämta derwid; hwarföre jag
sade leende: ”Skal det just wara Anna Gretas
Mors watten, så will jag wist icke dricka det.”
”Nej”, swarte hon: ”hämta hit watten utur
hennes brunn på gården.” Straxt derpå skulle
Fröken laga i ordning något på sin klädning,
då henne feltes knappnål för at sätta fast nå-
gon ting, som war i olag, hwarföre hon sade:
”Hwar skall jag nu få mig en knappnål?” ”Jag
tror at jag har någon”, swarte jag, som meren-
dels hade på mig några af dem hälst då jag bo-
taniserade; men jag råkte dock för denna
gången wara dem aldeles förutan, hwarföre jag
sade: ”Jag trodde, at jag hade någon, men jag
märker at jag har ingen nu på mig.” Hwarpå
hon med en eftertryckelig ton gaf följande
swar: ”Så! Har Herrn ingen knappnål; det är
ganska illa det.” War detta swaret owäntadt
och oförmodat, så war det ock så mycket mera
surprinent för mig, som altid med sorgfällig-
het undwek, at fälla det minsta ord, som kun -
de hafwa sken af at frästa en flickas dygd. Jag
blef wid denna utlåtelsen helt tyst, och wiste
ej hwad jag skulle säga; men tänkte: Du hade
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alt för wäl kunnat innehålla med sådant
skämt, hälst wid din pigas öfwerwaro. Skall
jag kunna tro, at hon mente, hwad orden kun -
na gifwa anledning till; det wet jag, at hwar
och en annan hade uptagit dessa orden för den
tydligaste utmaning. Men tänkte jag widare:
Kan det wara möjeligt, at hon kan wara så ned-
rig; Hon, som wisar så mycket sken af en
oskrymtad Gudsfruktan. Ja tänkte jag: Hon
må mena härmed huru hon will, så will jag
häldre, i detta målet, i hennes ögon passera för
en kruka, än jag will såra mitt samwete. Men
jag kan icke tro, at hennes afsikt war sådan; ty
jag kan på intet sätt förena det med hennes
ord och gudaktighets öfningar; Nej jag will
uptaga det såsom ett menlöst skämt; torde
hända at hon tänkte likaså litet ondt med
dessa orden, som jag nyss förut med mitt
skämt angående wattnet. I denna urskuldande
tanken sökte jag at befästa mig, ehuru brän-
neri händelsen, tummningen och synen hos
Captén Käppler &c: wille falla mig i hågen;
men jag sökte dock, åtminstone så mycket hos
mig möjeligt war, at uttyda alt till det bästa.
Jag geck sedan med min Discipel i min kam-
mare till hwilo.

Dagen derefter feck jag kunskap om, at unga
Glasblåsaren Paulus Björn ifrån Björneborgs
Glasbruk äfwen nu wore i Åbo, hwarföre jag
gärna wille träffa honom såsom en gammal
bekant (Se pag: 345. och flere städes i 2: Bok:)
Jag träffade honom också snart, tillika med
hans nyss undfågna hustru. Just i det samma
trädde KyrkoHerden Tenberg ifrån Slottskyr-
kan in i rummet för att döpa ett barn, som
tilhörde Björns Swägerska, hwilken på sin
marknads resa måtte göra denna nyaresan
helt oförtänkt. Jag blef då anmodad at wara
fadder, och feck således helt oförtänk dricka
barnsöhl; Wid hwilket tilfälle Kyrkoherden
hedrade mig med at dricka Brorskål med mig.

Min Gudson hette Fredr: Wilh: Ramstedt.

Under det detta alt geck för sig, satt jag och
betraktade unga Björns nyss fågna hustru,
som war wist 35. a 37. år gammal; hwarwid
mina tankar woro ungefär som följer. Si ett
så olikt giftermål i anseende till åldren har
han gjort och de tyckas komma wäl öfwerens,
ehuru hon har haft ordet för at wara arg och
elack. Jag borde nästan efterfölja hans och
Waktmästaren Finbergs exempel och befria
Fröken ifrån hennes långwariga wäntan: Ho
wet om jag intet kunde blifwa lycklig med
henne ehuru hon är nog kinkiger. Kanske jag
igenom tilbjudandet af min hand kunde åter-
skaffa henne hennes hälsa, då hon ej nu kan
komma till något muntert sinne, ehuru hon
flitigt nog tager in af sina ro=gifwande drop-
par. Och at Hon torde sådant önska och för-
wänta tyckes kunna slutas af Hennes utlåtel-
ser, om Friare, om korgen, och om kärleken
jämförd med tandwärken. Och i det fallet
kunde det på sätt och wis wara min skyldig-
het. Imedlertid öfwerwägade jag skälen både
mot och med, hwilka jag framdeles får lägli-
gare tilfälle at omtala. Detta war dock ännu
mera en lös tanke än något fast beslut. Jag
geck sedan till mitt qwarter något ömmande
öfwer Frökens tilstånd; men kunde dock ej
förmå mig at tänka på någon förening med
Henne.

Wi woro nu resfärdiga hem; ty drengen hade
kommit med Calegen; När wi då woro komna
ett godt stycke på gatan, så kom Fröken ihog
at hon hade glömt något i qwarteret, som
drengen måste sprina tilbaka efter. Imedler-
tid började jag at gå förut; men då jag kom
utom tullen, så föll det mig in at gå med all
fors, för at se huru långt jag kunde hinna. Jag
hade den tiden en lätt kropp och god gångfot,
och steg också nu på med all kraft. När jag
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hade hunnit en god half fjerdedels mil så hant
jag på en gammal gubbe, som geck i sitt sakta
mak; Honom geck jag tätt förbi då han blef
half häpen och sade: ”Håh! det war fasligt
rännande.” Jag höll min jämna fart och trod-
de mig hinna alt till Löjtnant Fellbom som
bodde 2 ./2. Fjerdedels mil ifrån Åbo wid wä-
gen, men när jag hant till Reso Kyrka, så feck
jag se dem komma åkandes efter med full
fart. Hwarefter de efter en stund änteligen
hunno på mig, sedan jag hade gådt en half mil.
De hade kört, så at hästarna woro helt warma,
och frågte om jag hade flugit; Fröken undrade
högeligen öfwer hwart jag hade tagit wägen
och twiflade om jag wore förut och drengen
swor öfwer det han måste köra så häftigt. Se-
dan fortsattes resan hem efter någon hwila
hos Löjtnant Fellbom.

Frökens sjukdom hölt ännu dageligen uti,
men hon wille dock ej, ehuru klen hon än war,
försumma at wara med på de små promena-
der, som FriHerrinnan och jag och mina Di-
sciplar höllo, sedan wi hade spisat aftonward,
ehuru hon merendels blef wärre utaf denna
motion. Wid dessa tilfällen kunde jag icke
undwika at leda henne, hwartil jag dock ej
war ohugad, hwarwid ock ibland hände at
wåra tummar möttes, hwilket jag lät passera
utan at då tänka något widare derwid. 

Af det fria, muntra och wänliga umgänge,
hwarmed Herrskapet mig altid bemötte, bör-
jade jag nu härefter at blifwa alt mera och me-
ra fri och munter, och jag aflade nu således
mycket af mitt förra pedanteri och blygsell;
som gjorde, at jag lefde här rätt nögda dagar,
och trifdes mycket wäl. Och roade jag mig
mycket denna sommar med att botanisera.
Och härifrån skaffade jag en par wäxter till
Academie Trägården, som där ej fans förut,
hwarom trägårdsMästaren hade anmodat mig. 

Hitintils hade min Frukost bestådt af The-
watten, hwaraf jag altid drack 4. a: 5. koppar,
ty som jag war wan at altid äta frukost, och
här ej wankades något annat än The, som al-
tid skickades ned på min kammare, så wille
jag fylla magen med någon ting; men at göra
någon påminnelse om frukost wille jag icke;
utan jag tänkte: det får wäl gå för mig såsom
för andra, ehuru jag ibland blef ganska hung-
rig til middagen. Men ju mera det led desto
mera började mina tänder lida skada, hwilket
jag tilskref det myckna och warma Thewatt-
net; ty tänkte jag: det här går aldrig an; jag
måste söka at få ändring häruti. Jag lät då
mina Disciplar förstå at jag häldre wille
hafwa litet mjölk och bröd, hwilket jag också
sedan fick; men blott i ett dricksglas; så at min
frukost i alla fall blef ganska nätt. Och hwad
maten föröfrigit widkommer; så om jag säger,
at jag swalt där så ljuger jag; men så war där
dock i hwardagslag i allmänhet at säga, intet
mera än det wäl behöfdes; ty fet kunde ingen
därpå blifwa. 

Hwad Kaffe angår, så wankades det sällan i
hwardags lag, utom då där war främmande.
Icke heller gjorde jag därpå minsta præten-
sion, utan jag drack det när jag feck det och
war också lika nögd när det intet wankades.
Dock war FriHerrinnan mycket god emot
mig i detta fall emedan hon då och då skic-
kade kaffe ner i min kammare, Baron owet-
tande; ty han wille aldeles icke bestå det i
hwardags lag. Men en gång kom han öfwer
när pigan bar pannan ner till mig, och började
brumma deröfwer efter sin wanliga wana. då
pigan swarade, at jag hade köppt det sjelf, som
hon sedan sade åt mig och bad mig föra sam-
ma tal om saken åter skulle komma i fråga,
Hwilket dock ej skedde. Men detta gjorde
dock så mycket, at de måtte wara mera war-
samma, och kaffe fecks mera sällan.
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VII. Capitlet. 
Det blir mera alfware deraf.

Wid samma tid kom Löjtnant Fellbom till
Odensnäs, då han den 28. satt i min kammare
och pratade om de ämnen, som kunde före-
falla, då wi också började tala om Frökens
hängsjuka. ”Det är besynnerligt” sade jag ”at
hon skall wara så långwarig.” – ”Ja det är wist
swårt för henne stackars flicka,” sade Löjt-
nanten, ”och det wore önskeligt, at hon snart
måtte blifwa bättre igen.” Jag, som kände
Löjtnanten för en sådan som talte hwad han
wiste, och sade hwad han tänkte, utan at fråga
efter påfölgderna, beslöt at af honom oför-
märkt utforska, hwad han wiste eller trodde
om Fröken ännu kunde äga i behåll sin dygde
klenod, hwilket jag swårligen kunde tro hos
ett så åldrigt Fruntimmer. Jag bragte således
oförmärkt denna fråga på bane, hwarpå Herr
Löjtnanten, efter sin wana yttrade sig i nog
grofwa och plumpa uttyck och ord, hwilkas
innehåll war: ”det kan kanske wara möjeligt;
men intet tror jag det, hon skulle intet wara
så sjuklig då som hon är, hwilket möjeligen
kan häröra deraf, at hon nu är i saknad af
hwad naturen förr kan hafwa warit wan med,
derföre om hon skulle blifwa gift, så tror jag
såklart at hon snart nog skulle blifwa frisk.”
Denna utlåtelsen oroade mig något, och fö-
reföll mig nog sannolikt, såwida jag hade hört
flera af egen ärfarenhet tillstå, at saknaden i
den wägen hafwer sjukdomar i följe med sig;
hälst mig ock föllo i hogen de flera redan om-
talta omständigheter, som jag lätteligen hade
kunnat uptaga såsom utmaningar, om jag
därtill hade warit aldrig så litet hugad.

Men oaktad denna tankan oroade mig, så
hade dock denna Löjtnantens utlåtelse en hel
annan wärkan hos mig, än den förmodeligen
skolat hafwa haft hos hwar och en annan; ty

den upwäkte följande tankar hos mig. Ach
detta synes mig ganska sannolikt; och jag
undrar ej uppå, om hon kan hafwa warit fräs-
tad i den wägen; Jag kan dock icke förena så-
dant med den gudsfruktan, som hon dageli-
gen tyckes wisa så stora prof på; nej! den kan
ej, hoppas jag, wara falsk. Nej saken lärer,
utan twifwel wara sådan, at ehuru hon möje-
ligen i fordna tider, och kanske för några år
sedan, kan hafwa öfwerlämnat sig till wällus-
ten, så lärer hon dock nu af guds hand wara
fattad, och derföre nu beslutit, at upofra sin
öfriga lefnad Gudi till tjenst. Och det kan
wara, mycket troligt, at hennes sjukdom hä-
rörer af den orsak, som Herr Löjtnanten sade,
hwilken måste wara så mycket swårare, som
hon nu hwarken har tilfälle, kan eller will, för
sin påbegynta alfwarliga gudsfruktan skull,
öfwerlämna sig till sina fordna wanor. Och i
det fallet ömmar hennes tilstånd mig mycket;
ja det är då min skyldighet, at så långt jag kan
underhjelpa hennes gudsfruktan, at den icke
wid en sådan frästelse börjar swigta och up-
höra. Och det kunde lättast ske om jag tilböde
henne min hand och mitt hjerta; ja jag tycker
at det är min skyldighet at på det sättet up-
rätta en om icke alldeles förfallen dock swig-
tande dygd och gudsfruktan. Det får då ej
hjelpa hwad och hurudan hon förr har warit,
endast hon för det närwarande hyser en wär-
kelig Gudsfruktan i hjertat, och ho kan för-
säkra mig, at, om jag får en ung Person, hon
bättre har bibehållit sin dygd ren och obe-
fläckad i dessa aldeles fördärfwade tider. Der-
före då hon nu hyser en wärkelig dygd och
gudsfruktan i hjertat, så bör hennes förra up-
förande icke oroa mig, hälst då jag därigenom
kan underhjelpa hennes fattade goda upsåt
och påbegynta öfning at upoffra sig Gudi
med alfware, som ej lärer aflöpa så lätt; ty har
hon förr warit wan med en oordentelig lef-
nad; så lärer det wisserligen falla henne swårt
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at afhålla sig derifrån. Det wore således min
skyldighet at så långt jag kan bidraga till hen-
nes tilwäxt i det goda. Desutom borde jag på
det sättet wisa min tacksamhet emot henne
för den godhet hon hafwer wist emot mig i
det hon hafwer bidragit dertill at jag jag får
så hederlig Prestelön utaf Generalen. Des-
utom tycker jag mig också hafwa funit många
goda egenskaper hos henne; såsom: at hon
ömmar för de nödlidande, och hjelper gärna
de fattiga så långt hon förmår. Hon tyks ej
wara hämngirig, hwilket hennes upförande
emot sin Syster och Swåger Aminof tyckes
wisa, hwilka, fast de icke kunde komma öf-
werens med hwarandra det året, som Gene-
ralen och Fröken bodde hos dem, hon dock i
så måtto tjente, at hon, igenom sitt bemed-
lande hos Generalen, utwärkade så mycket at
han skänkte dem 6000. daler för at betala nå-
gon sin gäld; Hwilket war ett ädelt upförande
af henne. At hon ej är wacker will jag allsintet
hafwa något afseende på; nej denna intagande
egenskapen hos könet skall aldrig wara första
ögnamärket i min kärlek; ty min hustru är
wacker nog, när hon altid har Gud och en
sann dygd för ögonen, och då kan jag hoppas,
at hon äfwen öfwerser med hwad som hos
mig kan brista. Hon är så till sägandes hwar-
ken rik eller fattig; men om hon också wore
det förra, så skall dock, med Guds hjelp, aldrig
penningar wara driffjädren till mitt gifter-
mål. Får jag något med min hustru så wore det
wäl; men i annor händelse skall det ej heller
Chagrinera mig; ty då bör jag besinna, at det
i alla fall blir min skyldighet, at föda min
hustru; men aldrig hon mig.

Dessa woro nu de skäl som redan upwäkte
någon ömhet för Fröken i mitt hjerta. Näm-
ligen 1:o och förnämligast, den öfwertygelsen
jag hade, at hos henne hafwa funnit åtmin-
stone för det närwarande en ren dygd och
oskrymtad Gudsfruktan. 2:o Ett wärkeligit

medlidande öfwer hennes tillstånd för at fria
henne ifrån widare frestelser, såwida jag gis-
sade at hon sjelf alfwarligt stridde emot förra
wanor. 3:o Någon ärkänsla för undfågna
tjenster och sådant mera; men aldrig kunde
egennyttan eller penningar förmå mig dertill;
långt mindre skedde det derföre at jag ige-
nom henne måtte winna befordran. Det kan
wäl icke nekas, at ju jag icke någon gång kun-
de tänka; at min lycka kunde derigenom på-
skyndas; men det war blott en tanke, som jag
lämnade därhän, men som på intet sätt bidrog
till at fatta mitt beslut, så mycket mindre,
som jag altid bad Gud, at om han skulle föra
mig till ett eller annat ämbete, at inträdet till
dem måtte ske så, at jag städse måtte bibe-
hålla derwid ett rent och godt samwete, så at
jag altid måtte gå igenom den rätta dören;
men icke igenom biwägar till fårahuset; och
jag hade den fasta öfwertygelsen, at Gud altid
kunde finna utwägar till at hjelpa mig fort
om han skulle finna, at jag skulle göra någon
nytta i hans Församling. 

Ofwannämda skäl tycktes mig wara kraf-
tiga nog för at öfwertala mig at begära henne.
Men då jag åter tänkte på andra sidan, så fant
jag många och ganska kraftiga skäl, som alde-
les afrådde mig derifrån. Det första, och som
tyktes mig wara det betydligaste, war Hennes
höga ålder, som geck ända till 40. a 42. år då
jag endast war ej fullo 28. år. Och detta icke så
mycket för sjelfwa åldern skull; ty jag tänkte:
det är ju obilligt, at blott för åldern skull för-
akta ett annars wettigt, dygdigt och Gudäls-
kande Fruntimmer; utan mera för det ringa
hoppet skull, at med Henne kunna få arf-
wingar. Men jag tänkte dock: om jag snart
finge bröd, så wore wäl, i det fallet, ännu intet
alt hopp förlorat; men at åter detta snart
winna tycktes nästan war omöjligt, hälst ett
sådant brödstycke, som jag skulle kunna bju-
da en så förnäm Person, del uti. Men så tänkte
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jag jag ändock: Ho wet hwad Gud kan göra?
om wåra trolofnings år blifwa 3. eller 4. till, så
kan ändock ofwannämde hopp ej aldeles wara
förlorat; ty 50. åra qwinnor hafwa också rest
till Tyskland. Därnäst hade jag märkt henne
hafwa ett ganska konstigt och kinkigt hu-
meur, så at det skulle fordras mycket tolamod
och konst för at kunna komma öfwerens med
henne; dock tiltrodde jag mig, at någorlunda
kunna ställa mig efter hennes sinnelag. Och
om Hennes Gudsfruktan, tänkte jag, är wär-
kelig, och hon tillika wärkeligen skulle älska
mig, så torde hon med tiden småningom låta
säga= och rätta sig. Sedermera fant jag, at hon
ofta i otid och onödigtwis blandade sig uti an-
dras afairer och tilwällade sig en befallande
sjelftagen myndighet och något härskande öf-
wer andra; då jag också kom ihog Löjtnant
Fellboms utlåtelse, huru hon hade uppäggat
sin Syster, at straxt taga wäldet af sin tilkom-
mande man Baron Fleming. (Se pag: 64. Den -
na Bok:) Och är det sant, så torde ej fela at ju
hon icke will bruka samma medel sjelf, hälst
hon är wan ut i alt wara befallande. Dock
tänkte jag: jag kan dock ej tro, at hon skulle
gå så långt i den wägen, hon som så mycket
lastar qwinno=wäldet. (Se pag: 39. denna
Bok:) Och skulle så wara, så har jag ett täm-
meligen säkert medel som jag redan före wig-
seln will nyttja; nämligen, at hon med ed måt -
te lofwa, at aldrig blanda sig i mina ämbets gö-
romål; och är hon förnuftig, så fullgör hon
min åstundan i det fallet, hwar ock icke så sä-
ger jag adieu min Fröken. Föröfrigit, at hon
altid är färdig at tala om andras skyldigheter
är wäl förträtligt; men så kan det åtminstone
såwida lända mig till nytta, at jag derigenom
kan så mycket mera upmuntras till at iakttaga
mina skyldigheter; ty hwilken är den, som
icke behöfwer rättelser och påminnelser. Sist
fant jag, at hela slägten skulle sätta sig emot
en sådan förening isynnerhet Generalen; men

tänkte jag ändock; at hwarken lärer det kunna
ske så snart, ej eller torde Generalen lefwa så
särdeles länge så at jag ej ser något särdeles
hinder därifrån. Baron åter torde wäl låta säga
sig; men hwad FriHerrinnan angår, så har jag
funnit och hört henne resonera så förnuftigt
i detta ämnet, at hon ej tyckes mig kan wara
häremot. Och sedan frågar jag ej efter hwad
alla de andra säga, hälst då jag någorlunda är
förwissat om hennes eget samtycke. Dertil
slutar jag, så wäl af gamla flickors wanliga för-
hållande at de taga hwad som bjuds sedan
hoppet är alt, som ock förnämligast af hennes
egna fälda utlåtelser, om försagda friare, om
korgen och kärleken, jämförd med tandwär-
ken. (Se pag: 110. 149. 161. denna Bok: och p:
575. 2. B:) med mera. Se sådana woro nu mina
resonementer både mot och med, som gjorde
mig nog wilrådig. Dock tänkte jag: Ho är utan
fel; derföre bör jag öfwerse med sådana hen-
nes swagheter; och de skäl som råda mig här-
till tyckas mig wara så stora, at de aldeles öf-
werwäga de andra; derföre om jag kunde öf-
wertala mitt hjerta, at fatta någon wärkelig
kärlek för Henne, så borde jag det göra, der-
före will jag försöka det. 

Just i de dagarna war Fröken sysselsat med,
at upställa en wäf i salen bredewid min kam-
mare, för at lära sin unga piga at wäfwa; Då
jag derwid war henne gärna behjelpelig, i syn-
nerhet som hon ibland ropte på mig, då det
än feltes ett och än något annat, och jag war
willig, oaktat jag därwid mycket hindrades i
mitt arbete, som dagen derpå eller stora Bö-
nedagen skulle Predika. Och det förekom
mig ock nästan som Fröken med flit stälde
till alt sådant för at få hafwa mitt sälskap.

Det war altid Generalens största ro, at hwar
afton sitta och spela Schack med Fröken, då
jag ibland geck dit upp, för at för ro skull se
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på det spelet. Jag försummade det icke heller
nu, isynnerhet som jag redan fant något hem-
ligt nöje uti at wara i Hennes sällskap. Jag
satte mig, efter wanligheten bredewid Frö-
ken, och det dröjde ej länge för än wåra hän-
der inneslöto hwarandra under spel bordet,
så at Generalen aldrig kunde märka det; och
jag fant tydeligen huru min ömhet för henne
derigenom tilltog, så at jag med fullt alfware
började öfwerwäga; antingen jag skulle be-
gära Henne, eller ock aldeles uphöra at tänka
på Henne; ty ettdera war nu aldeles nödwän-
digt. Hwarom strax mera. 

Natten derpå eller tidigt om Söndags mår-
gonen kom Baron Carpelan hem ifrån Stock-
holm, där han hade warit hela wintern.

Om aftonen försummade jag mig icke at gå
och se på Schack spelet, då jag förhölt mig så-
som förra gången, och började, såsom förr,
hos mig sjelf öfwerwaga skälen både mot och
med; och tyckte, at de skäl, som rådde mig
därtill woro större eller öfwerwägande de an-
dra. Ty den öfwertygelsen jag hade om hen-
nes oförfalskade Gudsfruktan, war mycket
betydande i mina ögon; och jag tykte således
at det war min skyldighet i anledning af de
skäl som jag pag: 172. och följande, omtalt haf-
wer. Desutom hoppades jag at mitt tillbud, af
henne med fägnad skulle emottagas, hwilket
jag slöt af flera redan nämde hennes utlåtel-
ser. Och som jag fant, at mitt hjerta redan
hyste en wärkelig kärlek för henne; så tog jag
då änteligen det beslutet, at begära Henne,
det måtte då föröfrigt aflöpa huru det än wil-
le; men jag tänkte ock derjämte: Jag will ej
förr yttra mig för henne än som jag har blif-
wit Prest; ty det skulle annars synas, såsom
jag derigenom blott sökte förmå henne at hos
Generalen recommendera mig, och då skulle
det steget af mig synas wara tagit mera af nå-
gon egennytta än af wärkelig kärlek för

henne. Men jag kan försäkra min läsare, at
egennyttan aldrig styrde mitt beslut i den wä-
gen. 

Men under det mitt hjerta wid sådana tankar,
och igenom det at jag, fast i största oskuld,
satt med henne hand i hand, alt mera och
mera blef upeldat till en wärkelig kärlek för
henne, så förmärkte jag hos mig wissa käns-
lor, dem jag ej annat kunde än ogilla, och som
oroade mig, så at jag började twifla om jag
skulle fortsätta mitt beslut eller ej. Men så
tänkte jag: Derom är jag öfwertygad, at Gud
ej förbjuder mig at fria, som dock en gång i
werlden skall ske om jag lefwer och Herren
gifwer mig så mycket, at jag med äran kan
föda mig och de mina; och ho kan då försäkra
mig, at jag framdeles eller en annan tid, bättre
kan wara befriad från slika känslor; derföre
bör jag straxt igenom bön och i Guds namn
söka dämpa dem uti deras linda. Derföre så
snart jag kom allena i min kammare, så föll
jag straxt på mina knän och bad min Gud: 1:o
At han igenom sin Andes kraft måtte gifwa
mig nåden at dem kunna öfwerwinna, hwar -
uti jag innan kort fant mig bönhörd, i det jag
aldrig märkte till dem mera. Sedan bad jag
Herren om nåd och wälsignelse i anseende
till mitt nyss fattade beslut; Nämligen, at
Gud wille bringa det till fullbordan, om han
fant det på ett eller annat sätt nyttigt för mig;
men at Gud åter wille wända det ifrån mina
tankar, om det wore till min timmeliga eller
ewiga skada och fördärf. Jag bad ytterligare,
at han måtte leda mig så med sin nåd, at jag
ej måtte högre älska henne än Gud, eller så,
at jag skulle förgäta honom; eller at icke min
kärlek måtte förleda mig till något, som syn-
digt och ondt wore; ty jag ansåg detta steget
at wara af mycken betydenhet och en öm sak;
derföre hade också kärleken altid aldramest
rört mitt hjerta till ömhet och känslofullhet
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för Gud och hans wilja; emedan jag wiste, at
mångas dårskaper och syndiga upföranden
leda sin uprinnelse just af denna källa, då den
ej borneras inom sina ordenteliga gränsor. 

Dagen derpå eller den 3. Julii geck jag på fö-
remiddagen upp i Frökens kammare. Wi språ-
kade där om åtskilliga ämnen en stund; men
härwid föll det mig mycket tungt och twung-
et, at längre tiga sedan jag hade wist beslutit
at begära henne. Och desutom påminte jag
mig hennes utlåtelse om försagda friare: Der-
före tänkte jag: Jag märker at jag ej kan tiga
dermed till dess jag blir Prest ehuru jag så har
beslutit; jag will derföre wisa at jag ej är för-
sagd, och jag will söka at öfwerwinna min
blygsell; det må då för öfrigit aflöpa huru som
hälst. Ståendes bredewid hwarandra wid bor-
det, utan at widare samtala, bröt jag änteligen
tystnaden sägandes: ”Ach! Nådiga Fröken! jag
wördar Fröken: Jag finner wäl, at det af mig
är förmätigt och för högt tänkt; men jag kan
dock ej längre tiga dermed.” Hon swarte:
”Hwad will det säga Herr Stenberg?” ”Jo”,
swarte jag, ”jag älskar Nådiga Fröken högeli-
gen, och skulle önska, at kunna winna Nådiga
Frökens ömhet tilbaka, den jag dock ej wågar
begära.” Jag feck derpå följande swar: ”Ja hwad
menskligt och billigt är skall man wäl göra.”
– ”Jag tackar ödmjukast för den utlåtelsen,”
swarte jag; ”men huru många hinder ser jag
icke i den wägen.” Och dermed blef det alt för
den gången, emedan Fröken geck ifrån mig
och sedan ut i förstugan, och jag geck också
min wäg; ty jag fant, at jag för den gången ej
längre trifdes hos henne. Och under bortgå-
endet hörde jag henne, halft hwiskande säga:
”Ja det wore intet så illa det.” Hwilket gjorde
mig helt nögd med denna början. Dagen derpå
emot klåckan 12. geck jag åter upp till henne,
och frågte huru hon mådde?, (ty man lärer
minnas huru hon hela denna tiden hade warit

hängsjuk, som ofta förut är anfört) Hon swar-
te: ”Jo Gud ske lof jag mår helt wäl, och har
nu åter blifwit folk igen.” – ”Ja Gud ske lof”,
swarte jag, ”det är ganska fägnesamt; men det
wore ännu fägnesammare, om jag kunde
blifwa försäkrad om Nådiga Frökens hand och
hjerta.” Derpå swarte hon något twärt och ef-
ter någon liten tystnad: ”Huru har ni kunnat
falla på den tanken?” Detta swaret föll mig
något owäntat; ty jag fant det på intet sätt öf-
werensstämmande med Hennes förra utlåtel-
ser, och wiste ej huru jag skulle uttyda det; Jag
kan wäll ej tro, tänkte jag, at hon nånsin, med
dessa förra utlåtelser, har kunnat hafwa haft
andra än dygdiga afsikter. Jag gaf derföre föl-
jande swar: ”Kanske jag har oroat Nådiga Frö-
ken härmed; och kanske min ringa härkomst
hade bort påminna mig at tiga. Det är sant, at
jag är en fattig lös och ledig karl; men jag hop-
pas at försynen har någon utwäg med mig, och
at han också hafwer utsedt min lott.” – Hon
swarade: ”Nej på rikedomar och rang har jag
wäl aldrig haft afseende; ty jag wet at den fat-
tiga kan nog så snart blifwa hulpen, som den
rika; men jag har beslutit at lefwa ensam till
min död.” Jag sade då: ”Jag will wäl ej oroa Nå-
diga Fröken, derföre beder jag ödmjukast, at
så framt det är aldeles omöjeligt för mig at
wänta något hopp, Nådiga Fröken då straxt
måtte ge mig det tilkänna; så will jag ej wara
den samma, som med enwishet skulle för-
törna Nådiga Fröken.” Derpå fölgde ej swar.
Wi skildes åter, och jag funderade på det swa-
ret; at hon hade beslutit at lefwa ensam till
sin död; hwilket föll mig något besynnerligt;
ty tänkte jag: hwartill tjena då alla dina up-
muntringar och alt annat dit upförande, som
tyckes wisa helt annat; Jag kan ej tro at hon
har haft något annat än dygdiga afsikter der-
med; nej Hon lärer endast, utan twifwel, willa
hålla mig i owisshet, på det at Hon ej må synas
alt för hastigt wara öfwerwunnen. 
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Man får ock nu anmärka, at hon ifrån den
stund, som jag talte henne till blef aldeles
frisk ifrån sin hängsjuka, och aldrig hörde jag
henne sedan klaga, at hon plågades af någon
oro. Jag såg också wid åtskilliga tilfällen; men
isynnerhet wid Schack spelet om qwällarna,
(hwarwid jag icke förglömde at wara åskådare
såsom förut) huru glädjen lyste i hennes an-
sikte, samt huru wäl det blef uptagit, at jag
gjorde henne en sådan proposition, hwilket
styrkte mig i den tanken, at hon hade swarat
annorlunda än hon hade tänkt. 

Den 3. kom en ny Discipel wid namn Lars
Wilhelm Carpelan som Baron hade tagit hit
öfwer ifrån Swerige; Son till en Capitén, som
hade warit hans Cousin, men war nu död och
Baron war dess twenne barns förmyndare,
hwarigenom mitt arbete öktes; men också, i
samma proportion, min lön. 

Den 4. kom Fendrik Carpelan till Odensnäs
och reste dagen efter åter bort. Och då jag såg
at Fröken fölgde sin Bror till strand, så geck
äfwen jag med, för at få tilfälle at tala med
Henne litet. Fendricken reste och wi wände
om. Under wägen sade jag: ”Om jag nu får lof
at litet tala om det där andra, så tillåt mig
fråga om icke Nådiga Fröken täktes återkalla
sitt löfte, som Nåd: Frök: säger sig hafwa
gjordt?” – ”Hwad för ett löfte” frågte hon til-
baka. – ”Jo det”, swarte jag, ”at Fröken städse
wille lefwa ensam.” – ”Nej”, sade hon, ”det
kan jag ej göra.” – ”Ach min Nådiga Fröken”,
fortfor jag, ”besinna at många swårigheter åt-
följa den ensamma lefnaden, då man deremot
i förening med en wän kan lefwa mycket
nögd, då man söker at bära hwarsandras bör-
dor.” – ”Nej”, swarte hon, ”jag ändrar icke mitt
beslut; ty jag har sedt så många olyckliga ex-
empel, som hafwa afskräckt mig.” Jag swarte:
”Jag hoppas at om jag wore så lycklig at winna

Nådiga Frökens hand och hjerta, at wi wäl
skola komma öfwerens; och när man är lyck-
ligt gift, så har man ju en jordisk sällhet; der-
före beder jag ödmjukast, at Nådiga Fröken
ej aldeles slår ner mitt hopp.” Wi woro nu wid
wäfwarens torp, där wi gingo in för at se på
hans wäfwar, hwarmed samtalet slutades. 

Utkomna utur torpet, började jag åter, som
följer: ”Nådiga Fröken frågte i går, huru jag
hade kunnat falla på den tanken; derpå will
jag swara, at förnämsta bewekande grunden
har warit, at jag har hos Nåd: Fröken funnit
så mycken dygd och Gudsfruktan i dessa för-
därfwade tider, at jag ej annat har kunnat, än
högakta Nådiga Fröken.” Derpå gafs intet
swar. Dock tänkte jag derwid: Hurudan du i
fordna tider kan hafwa warit det wet jag ej;
men för det närwarande tror jag, at hennes
dygd och gudsfruktan är ren och oskrymtad;
ty huru skulle hon annars kunna tala så wac-
kert och andägtigt; Och således ansåg jag de
förra anledningar till wederspelet, som jag
både sedt och hört endast såsom oförtänkta
tilfälligheter och förflugna ord. Sedan sade
jag: ”Ehuru jag ej talar så grant, så menar jag
dock uppriktigt, och om jag kunde smickra
och prata i wädret, såsom många andra, så
kunde wäl också jag framföra mitt tal litet sir-
ligare, men som jag det ej kan, så blir det rätt
och slätt; men dock altid upriktigt”, Hwarpå
hon swarte något passande; och i det samma
woro wi hemma. 

Då Fröken åter den 6. Jul: på föremiddagen
kom neder till sin wäf, så bad jag at hon om
möjeligt wore, måtte göra mig lycklig, och
gifwa mig ett önskeligt swar – ”Nej”, sade
hon, ”jag går ej ifrån mitt beslut; derföre slå
sådana tankar ur hogen, om det någonsin har
warit Edert alfware.” Jag war då snar att
swara: ”Twiflar Nådiga Fröken om det har
warit; mitt alfware. jag försäkrar heligt, at det
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har warit och är mitt rena alfware.” Hon
swarte: ”jag har trodt, at Ni endast wille för-
söka mig.” – Jag fortfor åter: ”Beware mig
Gud ifrån at jag skulle wara så nedrig, at up-
såteligen wilja bedraga någon menniska,
hälst i ett så ömt ämne; jag wille ej göra det
emot den ringaste piga, mycket mindre emot
Nådiga Fröken. Och at det är mitt fulla alf-
ware will jag igenom min beständighet be-
wisa; endast Fröken tillåter mig hoppas.” –
Hon gaf då till swar: ”Herr Stenberg! slå dock
detta ur hogen, och betänk, at det är för tidigt:
Och Ni bör ju först laga så, at Ni blir något.”
– ”Ja jag wet det wäl” swarte jag; ”men så är
då Nådiga Fröken så god och låter mig hop-
pas, at sedan winna min önskan.” – Hon
swarte: ”Nej tänk nu icke derpå och tala ej de-
rom; jag går ej ifrån mitt beslut.” – Derpå ytt-
rade jag mig som följer: ”Jag märker wäl at
min ringa härkomst och åtankan af at jag är
en lös och ledig karl hade bordt befalla mig
at tiga; och jag will wäl ej mera oroa Nådiga
Fröken; utan wara tyst så länge.” och i det
samma kom hennes piga, som förhindrade
widare samtal i detta ämnet.

Detta afslag oroade mig ganska mycket,
hälst när jag kom i min kammare. Och som i
det samma middagen inföll, så feck jag mat-
bud, som nu kom i mycket oläglig tid; ty jag
hade häldre sedt at nu få wara allena; men
måste dock infinna mig. Wid bordet talte jag
ganska litet; men funderade så mycket mera
på det nyss undfågna afslaget, hwilka tankar
åter förde mig at ihogkomma min förra lef-
nad och alla de stora prof af Guds godhet
emot mig som jag derunder förfarit hade.
Dessa tankar gjorde mig så rörd, at jag med
mycken möda, kunde hålla mina tårar till-
baka wid bordet. Det war wäl sant, at det nyss
undfågna afslaget oroade mig, samt war första
grunden till dessa mina sinnes rörelser; dock
war det icke det som utprässade mina tårar;

nej de flöto den gången af en långt ädlare
källa; ty när jag, som sagt är, påminte mig alla
mina öden och Guds finger derwid, som altid
hade styrt dem till mitt wärkeliga wäl; så
kunde jag ej annat än intagas af en inwärtes
förnöjelse och glädje, så at jag ej kunde hålla
mig ifrån glädje tårar. Jag kunde således intet
annat än med mitt hopp, så wäl uti närwa-
rande sak, som alt annat, hwila uti, och willigt
underkasta mig Guds allwisa försyn. Och si
detta war det, som för denna gången gjorde
mitt hjerta så blödigt. 

Så snart måltiden blef all förfogade jag mig
på ögonblicket ned i min kammare, hwarest
jag lämnade mina tårar fritt lopp. Och som
jag igenom mitt öpnade fönster såg, at Fröken
stod ut på förstugu trappan, så låddes jag ej
se henne; men torkade med flit mina ögon,
under det jag geck af och till på gålfwet, på
det hon skulle märka huru mycket afslaget
hade rört mig. Jag tog dock straxt derpå fönst-
ret igen, föll ned på mina knän och med heta
tårar tackade Gud för alla de många wälgär-
ningar, som hans hand mig meddelt hade. Jag
bad ock derjämte, med wåta kinder, at Herren
besynnerligen måtte styra denna närwarande
sak till mitt sanna wäl; så at om den utfölle så
eller så, det dock måtte lända, så wäl till min
timmeliga, som förnämligast ewiga wäl; så-
som ock at Herren måtte lära mig wara nögd
med Guds skickelse och förläna mig den nå-
den at tryggt kunna hwila i hans sköt; Men
framför alt, at Gud måtte lära mig upföra mig
så, at jag intet måtte försynda mig emot Gud.

Under denna bönen war mitt hjerta, oaktat
alt hwad som oroade mig, ändock upfylt af en
så stor och angenäm inwärtes glädje och för-
nöjelse, samt tilfredsställelse, at ingen kan sig
den föreställa, som icke den samma med mig
ärfarit hafwer. Hwarefter jag stod upp, helt
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förnögd innom mig sjelf; och blef ock bön-
hörd, som af Historiens fortsättning lärer
kunna inhämtas. 

Straxt derpå kom Fröken neder i salen till sin
wäf, då jag åter geck ut och sade till Henne:
”Jag will då wäl hålla mitt löfte at tiga men
imedlertid ber jag, at Fröken ej uptäcker för
någon hwad oss emellan är händt.” – Hon
swarte: ”Tror Ni då at jag skall kunna wara så
nedrig; eller menar Ni at jag ej skall kunna
tiga.” – ”Nej jag menar wäl ej så,” swarte jag,
”ty jag är wäl öfwertygad om Frökens tystlå-
tenhet; men jag wille endast påminna, at ej
Fröken af förhastande, komme at säga något;
och imedlertid will jag fördraga min smärta
som jag kan;” hwarpå jag geck hastigt i min
kammare; men under bortgåendet hörde jag
henne säga: följande ord: – ”Hwarföre skall
det smärta Er?” Således war då mitt hopp näs-
tan alt.

Sedan hände wäl ingen ting märkwärdigt till
den 9. derpå följande, då Herrskapet ifrån
Lemsjöholm kommo till Odensnäs, då lilla
Fröken Agnis Flemming om 9. år kom at sitta,
wid bordet om middagen, emellan mig och
Fröken Carpelan, då den sistnämde straxt be-
sinnade sig, och sade till lilla Fröken Flem-
ming: ”kom sitt här Cousine, jag will sitta där,
så kommer jag bättre åt att lägga före.” och så
bytte hon om rum. Hwilket högeligen gladde
mig; ty jag såg at hon med flit satte sig bre-
dewid mig; emedan det war lika så lägligt för
henne at lägga före, så wäl på det ena som an-
dra stället. Jag började således at åter göra mig
något hopp; tänkandes: Hon lärer hittils en-
dast hafwa talt annorlunda än hon har tänkt
för at hålla mig på afstånd. Främmandet reste
sedan samma dag bort.

Om qwällen åter då wi skulle binda torra

kryddor på Generalens ben för at bota rosen,
hwarwid jag war Fröken behjelplig, så kom-
mo wi at tala om den förr omnämde fattiga
Presten Olgren, som war i nog tryckande om-
ständigheter för sitt tidiga giftermål. Då Frö-
ken sade: ”häraf ser man huru oförsiktigt det
är, at så lösligen gifta sig, utan at hafwa något
at lefwa af.” Jag swarte derpå: At det inga-
lunda wore min mening, at så hastigt gå at
gifta mig, förr än jag finge något at lefwa af;
men det wore derföre icke illa gjort, at ingå
en lyckelig trolofning med ett dygdigt och be-
skedligt fruntimmer; utan det wore wisserli-
gen twärtom ett ganska kraftigt medel till at
upmuntra en man at beflita sig om ett be-
skedligt, dygdigt och gudfruktigt upförande;
det wore också en mägtig upmuntran till flit
och trägenhet, at förwärfwa sig nyttiga kun-
skaper och skickelighet. Ty när man känner
och wist wet, hwad det är för en Person, med
hwilken man hoppas, at snart få dela sitt öde
i ondt och godt; mån då icke sådant kan up-
muntra en, at på alt möjeligt sätt söka at
blifwa en sådan Person wärdig. – Hon swarte
skrattande: ”Si så: man skall wäl någon ting
förebära: de lära wist bry sig mycket derom
kan jag tro; och om också så wore; så är det
dock bättre wara fri; ty långwariga trolof-
ningar hafwa sällan warit lyckeliga.” Och der-
med slutades samtalet för den gången. 

Den 10. talte Herrskapet om, at de dagen efter
ärnade resa till Kankas, för at göra visite hos
HofrättsRådet Fredenskjöld, hwarföre jag
sade till Fröken när jag träffade henne: ”I mår-
gon får jag ledsamt.” – Hon frågte straxt:
”Huru så?” – ”Jo derföre”, sade jag, ”at jag mås-
te wara allena hemma och blifwa förlustig af
Nådiga Frökens angenäma sällskap.” – ”De-
raf”, swarte hon, ”bör Ni ej hafwa ledsamt,
hwarmed wi straxt åter skildes.” Men huru
det war så kom min älsta Discipel neder till
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mig morgonen därpå och sade: at äfwen jag
skulle följa bort, och at det war Barons befall-
ning. Jag gissade då straxt, at detta skedde ge-
nom Frökens åtgärd, hwilket gladde mig, så-
wida jag deraf kunde sluta, at jag åtminstone
ej stod i misgunst hos Henne. Samma dag war
Hennes namnsdag, hwarföre jag skref på
wers en gratulations skrift, som är N:o 33. i
mina poëtiska arbeten, hwilken jag skickade
till henne, som blef ganska wäl uptagit. Jag
wäntade ock nu at få penninge bourcen sam-
ma dag, som jag hade sedt Henne arbeta på
flera gångor, och den jag nu något när wiste
wara färdig; men det hoppet slog mig felt.
Imedlertid ångrade jag allaredan det löftet,
som jag hade gifwit Henne nämligen at tiga
och ej tala i förr omtalte ämne.

Jag hafwer förr nämnt om min nya Discipel
Lars Wilhelm Carpelan ifrån Stockholm; och
nu wiste Fröken sig altid wara angelägen om
mitt wäl i det hon flera gångor gaf mig föl-
jande råd: ”de hafwa nu fört Eder en Discipel
på halsen, som nog lärer gifwa Eder at sysla,
och det utan at förut nämna något derom; Ni
bör derföre nu först höra efter hwad Ni får i
lön för honom och ej förr taga emot honom.
Ni bör stå på Er rätt och ej wara blyg; utan
säga rent ut huru mycket Ni will hafwa, och
sjelf begära.” – Jag tackade för ett godt råd
och lofte efterfölja det samma. Jag gjorde det
också, fast ej med så hårda och positiva orda-
termer, som Fröken mig förestafwade. An-
hållandes i ödmjukhet, at få weta huru myc-
ket Baron wille bestå mig som lön för den ny-
komna, Han swarade mycket wänligt. – ”Om
Ni gör Eder flit med honom; så försäkrar jag,
at Ni icke skall tappa derwid, utan will jag al-
tid se på Edert bästa.” hwarmed jag war nögd,
och geck glad i min kammare.

Wi skulle nu resa som sagt är och Baron hade

så anordnat, at jag skulle åka bakpå Frökens
Chaise, emedan flera hästar då ej fans för
hand. När då Fröken steg i Chaisen och feck
höra en sådan anordnan, yttrade hon sig så-
som wore hon misnögd dermed, at jag skulle
kuska henne, hwilket något förtröt mig; men
jag tänkte dock därhos: Detta lärer endast
wara sagt för syn skull. Men det blef dock wid
Barons anordnande. Wi hade ej åkt särdeles
långt förr än jag bröt tystnaden på följande
sätt: ”Efter Nådiga Frökens goda råd, hwar-
före jag ödmjukast tackar, har jag nu nämnt
om för Baron om min Lön för Lars Wilhelm,
hwarpå han swarte så och så. Och just denna
omständigheten, nämligen den del, som jag
har märkt, at Nådiga Fröken så wäl i detta
som i mycket annat wid flera tilfällen, har ta-
git i mitt wäl, hade utom alla andra egenska-
per, determinerat mig till mitt tagna steg, det
jag ej ångrar, och beder derföre at Fröken til -
låter mig tala och betyga huru högt jag älskar
henne.” – Hon swarte: ”Men Ni war ju så be-
skedlig sist och låfte tiga och ej mera tala i
den saken.” – Jag fortfor: ”Jag lofte det wäl;
men jag ångrar det redan, eftersom jag hwar-
ken will eller kan hålla det; men hoppas at
Nådiga Fröken tillåter mig tala, och då är jag
ju fri och entledigadt ifrån mitt löfte.” – Här-
på swarte Fröken: ”det kan wäl ej wara så far-
ligt, endast Ni tar Er tilwara, at I ej låter någon
märka det, derföre war för all ting försiktig;
bewars ifrån at sådant skulle märkas och
komma för allmänhetens öron.” – ”Jag tackar
ödmjukast för en så glädjande utlåtelse, och
skall wist icke underlåta at härwid iaktaga all
möjlig warsamhet och försiktighet.” hwar-
med samtalet för den gången slutades. Och
at jag war glad och mycket förnögd häröfwer
lärer hwar och en begripa.

Just i det wi anlände till stället, bad Fröken
mig hjelpa sig at binda lös hennes florshufwa,
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som hon ej feck åf sig; men som jag war owan
at uptaga sådana knutar och Chaisens skak-
ning ganska mycket förswårade detta göro-
målet, så geck det ganska långsamt för mig,
så at wi redan började kunna synas ifrån Her-
regården, då Fröken wiste sig mycket ledsen
och half ond öfwer mitt mislyckade försök;
ty hon wille wäl icke at någon skulle märka
at det war någon förtrolighet oss emellan. I
det samma feck jag upp knuten, och tykte för
min del, at hela saken war af mycket ringa
wärde till at grondera öfwer,42 och blef deröf-
wer nästan lika ledsen ändock jag ej sade nå-
gon ting. På hemresan blef just icke synner-
ligt widare samtal om saken 

VIII. Capitlet. 
Af åtskilligt innehåll.

I denna månad feck jag änteligen bref ifrån
Magister Widgren tillika med den begärta at-
testen på min Ålder, och som nu Riksdagen
war slutad och Biskoppen wäntades hem, så
wille jag resa in till Åbo för at höra om han
wore hemkommen. Jag anhölt derföre hos Ba-
ron om häst; men för denna gången hade han
ej särdeles lägligt at låta mig få häst; utan han
föreslog at jag skulle begära häst af Fröken;
Jag geck så ned i min kammare, för at rusta
mig färdig till resan; och i det samma kom Frö-
ken ned till sin wäf. Jag geck derföre ut i salen
till henne och satte mig på wäfbrädan brede-
wid henne, och föredrog mitt ärende så höf-
ligt som jag kunde; men hon war ej hugad till
at låta mig få sin häst; och kunde jag ej i början
få något hwarken jakande eller nekande swar;
men emedlertid inföllo wi i annat samtal i nå-
got moraliskt ämne, som jag icke wille så has-
tigt afbryta; ty jag wille icke twär taga henne
utan småningom förmå henne at lämna mig
hästen. Som det derföre drog något ut på ti-
den, och Baron wille hafwa swar, så wiste jag

ej ordet åf förr än Baron öpnade dören; och då
han feck se oss sitta så förtroligt tilsammans,
så stannade han i dören, utan at hwarken gå
ut eller in, ej heller sade han ett ord, likasom
wore han helt förwånad öfwer wår förtrolig-
het, eller såsom hade han fruktat at störa oss,
eller fruktat, at se af oss något mindre artigt
upträde. Hans ankomst war wäl owäntad; och
som jag genast förstod hans tanka, så steg jag
icke upp, utan satt på mitt rum och fortsatte
med flit wårt förra samtal långa stunden för
at söka dermed at förtaga hos honom alla ohe-
mula mistankar; så at han feck tydligt höra
ämnet af wårt samtal; men om jag i hast hade
stigit upp, så tyckte jag at sådant hade warit
at stärka honom i hans mistankar. Under alt
detta stod han i samma ställning i dören och
teg; Men när jag tykte at hans tolamod borde
wara nära at blifwa alt, så sade jag: ”Hwad swar
är nu Nådige Fröken god och ger mig, kan jag
få hästen för denna gången till Staden.” Här-
med lät jag ock Baron förstå at jag förut hade
andragit min begäran och at detta war huf-
wud ändamålet af mitt sittande således. Hon
swarte ännu ej alldeles gynnande; Men när Ba-
ron påyrkade samma sak, och upgaf hindret
för sina hästar, så lofte hon då änteligen, at jag
skulle få hästen, och det likasom mera för Ba-
rons begäran skull än för min; ändock jag
trodde och tror än, at saken förhölt sig twärt -
om; men hon tycktes härmed willa sätta ho-
nom i den tankan, at ej någon tilgifwenhet
hos Henne war till mig. Löftet gafs emedlertid
med många och alfwarsamma warningar och
förmaningar, at jag måtte hantera och sköta
hästen wäl. Hwarpå jag genast afreste. 

I Staden körde jag in hos HofRätts=Wakt-
mästaren Finberg, hwilken jag bad wille wara
så god och skaffa mig litet Hö eller hafra åt
min häst, såwida han kände bättre huru och
hwarest sådant kunde fås, jag geck så till Bis-
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kops gården och feck där höra at Biskopen ej
war hemma. Emedlertid upwaktade jag några
Herrar Professorer och expedierade några an-
dra ärender, för at snart blifwa färdig till åter-
resan.

Under det jag war inne hos Finbergs på efter
middagen, så kom Mademoiselle Rabenius
och hennes Syster Fru Cedervald dit för at
handla granlåter. Efter deras bortgång, så
wände Fru Finberg sig till mig och frågte:
”Nej hör Herr Stenberg: hon är ju intet wac-
ker; hon är ju wärkeligen ful?” Jag förstod då
genast at hon hade hört ryktet om min Hän-
delse på Saustila (Se slutet af Andra Boken.)
ty swarte jag henne helt färmt och raskt ge-
nast med en eftertryckelig ton: ”Hwem har
nånsin sagt, at Hon är wacker.” hwarmed jag
så tog åf henne concepterna at hon ej widare
kunde tillägga ett ord. Och så slapp jag höra
något widare om den saken. 

Då jag war färdig till hemresan så frågte
jag hwad jag war skyldig för hafran &c: De
swarte: At som de hade haft möda för at få
honom, så war han så dyr och han kostade så
och så mycket. Jag tackade dem för det de
hade skaffat honom åt mig och betalte utan
at pruta, glad ändock at jag feck något åt häs-
ten. Men när jag war färdig till afresan, så feck
jag höra utaf pigan at de sjelfwe hade hafra;
men sade sig skaffat honom utifrån emedan
de skämdes begära af mig så mycket som de
wille hafwa för honom. Detta upförande be-
hagade mig aldeles icke; icke derföre at jag
misunnade dem deras betalning; ty de ägde
ju sin wara och woro mig på intet sätt för-
bundna; utan för det hemlighets fulla, listiga
och falska, som deri låg fördold. derpå reste
jag åter samma dag hem igen. 

Mitt hopp, i anseende till Frökens förut om-
nämnda yttranden (Se pag: 199. denna boken)

war för det närwarande skäligen godt; och jag
fant af åtskilliga små omständigheter, at jag
wärkeligen war en grata persona. En dag kom
jag i hennes kammare Då hon frågte om jag
hade nyligen warit ned på åkern? hwartill jag
swarte: nej. – ”Jag kunde ej annat se”, sade
hon, ”än at Herrn nyss geck ned på åkern uti
sin ljusa liffärgade klädning.” – ”Det måste
utan twifwel hafwa warit wäfwaren” swarte
jag.” Detta fägnade mig rätt mycket; ty jag
kunde deraf sluta at jag war i gunstig åtanka
hos henne äfwen som hennes tal och mine nu
war altid glad och mycket mild när hon talte
med mig. I dessa dagar feck jag af henne den
förr omtalta penninge boursen, wirkad af
grönt silke, som jag också med mycken glädje
och tacksägelse emottog. Se så kunna ofta de
minsta omständigheter wäcka glädje hos en
kär. Jag hade dock ännu aldrig fått något rätt
jakande swar af henne och wåra samtal dessa
dagar, hwilka jag nu mera ej så noga kan min-
nas, woro ungefär af samma art och innehåll,
som de som förut äro anteknade; Och hon gaf
altid sådana swar, som woro på intet sätt af-
görande; eller at jag borde slå hela saken ur
hogen m:m: Wårt upförande med hwarannan
war för öfrigit mycket förtroligt; ty wi sutto
altid hand i hand, eller också lindade jag min
arm omkring hennes lif, och wi sutto så och
språkade i största oskuld. hälst när hon satt i
sin wäf; då jag ibland ofta nog blef utkallad
för at hjelpa henne när något feltes. Föröfrigt
försäkrar jag; at jag härwid altid iaktog all mö-
jelig ärbarhet och anständighet. Jag wågade
icke en gång at begära en kyss af henne, myc-
ket mindre at företaga något annat försök; ty
jag ansåg äfwen det för en stor nedrighet at
sätta en flickas dygd på prof om det också
hade warit i det aldra minsta; om jag ock sjelf
icke hade haft någon mening eller afsikt der-
med. En dag kom jag upp i hennes kammare
då hon hade lagt sig på sängen, tillika med sin
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lilla Brors dotter omkring 3. år gammal, som
rasade där med sin Faster. Denna belägenhet
gjorde dock något intryck på mig, så at jag
feck mycken lust at begära en kyss utaf hen-
ne; men för den lilla flickan skull kom jag icke
dertill; ty när jag låddes wilja taga hennes fas-
ters hand, så gjorde hon sitt till at förswara
henne och hindra,mig hwarwid Fröken sade:
”det gör du mycket rätt uti min lilla Syster, at
du will förswara din faster.” Jag wågade der-
före icke at taga en kyss, emedan jag fruktade,
dels at barnet skulle börja skrika, dels ock, at
hon i sin barna oskuld torde berätta sådant
för sin Fru Mor. Jag måste dock tillstå at Hen-
nes läge i sängen war mycket frestande, och
tycktes hon ligga där med en trånande och
wäntande blick, dock sträckte sig min åtrå
blott till hwad jag redan har sagt.

Min Nya Discipel Lars Wilhelm Carpelan
gjorde ett spratt, en dag denna tiden, som
hade kunnat blifwa wådeligt för honom eller
för andra. Han går en dag i betjenternas kam-
mare, hwarest endast den ena betjenten war
inne, men låg sjuk i en säng; men den andra
hade i det han geck ut stält sin bössa lutande
mot wäggen wid dören, i afsigt at straxt åter-
komma för at afhämta henne; emedan han
ärnade sig ut på skytte. Gossen kommer in
och börjar fingrera i böss låset. Den sjuka
warnade honom flera gångor både med wän-
lighet och alfwarsamhet at han intet skulle
röra bössan emedan hon war laddad, men för-
gäfwes; icke heller förmådde han stiga up at
taga utaf honom bössan. Men huru länge han
fingrerade och spände i låset så bran skåttet
åf och geck snedt upp igenom wäggen. Lycka
war at gossen icke förmådde taga bössan i
händerna utan hon stod i samma lutande
ställning, så at, om också någon tillfälligt wis
hade kommit i förstugan, så geck skottet så
högt at det ej hade kunnat skada. Gossen blef

rädd och sprang på dören som en pil. Som jag
i min kammare hörde skottet så geck jag ut
at höra efter hwem som sköt, och feck af be -
tjenten höra huru tilgångit war. Sådant kunde
jag icke låta wara ostraffad hälst för olydna-
den skull, sedan han så mycket hade blifwit
warnad; men ensam wille jag icke heller före-
taga denna agan; på det ingen måtte kunna
säga at den war otilbörlig. Jag geck derföre till
Baron och berättade händelsen, som också
straxt kom ned at bese omständigheterna, då
jag i hans närwaro, och efter hans anordning
agade honom ganska alfwarsamt och till dess
Baron sade: det war nog. 

En annan händelse war mera löjlig och narr-
aktig än farlig. Herr Löjtnant Fällbom war nu
några dagar hos oss, och sof i kammaren näst
intill min; blott wäggen emellan. En morgon
waknar jag och hörer at det sprakar; Jag ligger
en stund och lyssnar efter för at blifwa mera
säker derom; jag hörer samma sprakning im-
merfort än hårdare och än lenare just såsom
när elden brinner, och kunde ej annat höra
än at det war uppe på taket i Löjtnantens
kammare. Jag trodde då helt säkert at elden
war lös uppe på mellantaket. Jag blef deraf
något häpen; steg genast upp, kastade på mig
de nödwändigaste kläder, och sprang på ög-
nablecket ut i salen. Och som jag där ingen
ting farligt såg, så sprang jag med häftighet
på Löjtnantens kammar dörr; Nu råkte han
wara stängd; ty han hade tagit nyckelen ur
honom om qwällen så at jag icke slapp in;
men blef af hindret ännu mera otålig, så at
jag bultade på med all häftighet troendes at
Löjtnanten ännu sof, och ropte, at han genast
måtte öpna dören och då det ej geck så fort
som min otolighet fordrade, så ropte jag i hä-
penheten: ”för Guds skull öpna dören Herr
Löjtnant.” Han swarte: ”Hå hwad är det för
ett wanwettigt buller, stoj och wäsende Herrn
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håller så bittig på måron?” och öpnade änte-
ligen dören. Jag steg in, såg Löjtnanten wid
bordet, som hölt på at i all stillhet kamma sitt
hår; jag står där med hängande armar gapande
mun och stirrande ögon, som flögo med sina
blickar rundt omkring rummet isynnerhet
upp i taket. Löjtnanten frågte flera gångor:
”hwad felar herrn.” Men i stället för swar,
springer jag som en ljungeld ut i förstugan
upföre trappan och på wind. Men när jag icke
heller där såg hwarken eld eller rök, så började
jag sakta och stilla mig och blef fullkomligt
tilfredsstäld. Jag återgeck derföre helt stilla
och rolig till mods och geck först in till Löjt-
nanten igen. När han nu såg mig stillad och
nögd; så frågte han åter: ”Hwad kom åt Herrn
nyss, som war så underlig?” – ”Hå”, swarte jag,
”jag trodde helt wist at elden war lös här uppe
på mellan taket; ty jag hörde tydligt at det
sprakade just såsom när elden brinner; Har ej
herr Löjtnanten hört det.” – ”Nej”, swarte
han, ”intet sprakande har jag hört.” Wi fun-
derade länge på, hwad det måtte hafwa warit,
som jag hade hört, hwilket Herr Löjtnanten
sökte neka warit något wärkeligt, eller at jag
blott hade trodt mig höra det i sömn yran;
Men jag war så säker, at jag fullkomligen wa-
ken hade hört sprakningen. Och aldra minst
wille jag tro, at något spökeri war med i spelet.
Änteligen märkte wi dess orsak: Nemligen:
de hade strödt grof sand på gålfwet, som tidt
och ofta knarkade under Herr Löjtnantens
stöflor, som i samma rum ej hördes så hårdt;
men i min kammare dubbelt högre. Löjtnan-
ten fortfor: ”Jag trodde at Herrn hade blifwit
galen; ty just en sådan förstörd och förskräkt
upsyn hade Herrn. Och jag tänkte: så skulle
då ännu en Informator blifwa galen här på
gården; det är bedröfligt. Det skulle då ej wara
nog, at hans företrädare Fjällman skulle blif -
wa kollriger och wriden; utan också denne;
det är högst beklagligt.” Emedlertid roade wi

oss åt det dubbla misstaget, och Herr Löjt-
nanten blef glad, då han fant mig wara klok
och wid mina sinnen. 

Nu flyttade samtelige Herrskapet och äfwen
jag med mina Disciplar till Packinäs, ett Sä-
teri, som Baron ägde och som låg 3. Mill läng-
re ut i skärgården och bestod af många större
och mindre holmar; hwilket skedde den 23.
Men den 25. war Marknad i Rimito och som
Fröken reste dit och wille hafwa sälskap så
fölgde äfwen jag dit.

Till middagen blefwo wi budna af Herr
KyrkoHerden Avellan, hwarest äfwen woro
flera af Soknens Herrskaper, och äfwen Fru
Aminof ifrån Poiko med sina Fröknar. Sedan
wi hade ätit och druckit kaffe så gingo wi åter
på marknaden. Under wägen så kom jag at gå
med några af sälskapet ibland hwilka äfwen
war ett något till åren kommit Fruntimmer,
som jag ej så noga mins om hon war Enka eller
ännu ogifter flicka. Såsom wanligt plär hän-
da, så kom jag at en par gånger se på henne
med någon upmärksamhet, hwarwid jag hör-
de henne tyst säga till sin sido=kamrat: ”Han
har rätt falala ögon.” Jaja, tänkte jag; du tör
intet hafwa så orätt i det fallet; ty ehuru jag
just ej tykte om uttrycket, så kunde jag dock
ej undgå at finna, det min uppsyn ibland tor-
de wara något wass.

På Marknaden tog jag mig dristighet, at litet
tala med Fröken Christina Charlotta Aminof
(Se om min tilgiwenhet till henne, 2:dra Bo-
ken pag: 115. och flera följande ställen till pag:
185.) Tackade för sist, och frågte: huru Nådige
Fröken hade mådt de förflutna åren. Hon
swarte: ”Jag har warit mycket sjuk straxt efter
det Herrn reste bort; jag låg så och så länge
och trodde aldrig annat än at jag skulle dö;
men änteligen kom jag mig åter småningom
före igen.” Detta tyktes hon säga med en half
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klagande ton, och tyktes hon isynnehet wara
angelägen, at nog tydligt och eftertryckligt
för mig beskrifwa sin swåra och långwariga
sjukdom. Denna underrättelsen gjorde mig
wärkeligen ondt, och jag tog innom mig myc-
ken del i Hennes belägenhet. Emedan föl-
jande tankar upstego hos mig. Mån detta be-
klagandet icke är en förebråelse af Henne
emot mig för min ringa ståndaktighet och
trofasthet emot henne. Ty detta förefaller
mig nästan som hon wille säga: Se hwad jag
har lidit för Herrns skull; ty när herrn så plöts-
ligen reste bort, utan at på minsta wis låta
höra utaf sig, då jag dock, igenom så många
lifliga ögnakast, som jag tycker, tydligt nog
hafwer förklarat honom mitt hjertas öma til-
gifwenhet till honom, så hade Herrns kall-
sinnighet och liknögdhet så starkt intryck på
mitt sedan hopplösa sinne, at jag inföll i en
så swår sjukdom, som jag måste tillskrifwa
honom, som med sina djerfwa ögnakast haf-
wer wäkt min kärlek till honom. Och hwad
jag derunder led kan jag ej beskrifwa, då ing-
en kände, eller jag för ingen kunde uppenbara
orsaken till min sjukdom. Dessa tankar oroa-
de mig något, och kände jag mycket medli-
dande för Henne. Ach, tänkte jag, om jag nu
intet hade anmält mig hos den andra! Ty långt
häldre wille jag wäl dela mitt hjerta åt denna
Fröken; så wäl i anseende till åldern, och ut-
seendet som alla öfriga goda egenskaper; men
som jag nu på sätt och wis war bunden genom
min förklarade tilgifwenhet till Fröken Car-
pelan, så kunde jag på intet wis rygga min tro
och lofwen till Henne, om jag wille handla
som en ärlig och redlig karl. Af denna grund
wågade jag icke så mycket förklara Fröken
Aminof alt det deltagande som jag kände öf-
wer hennes utståndna lidande, emedan jag
fruktade at hon deraf kunde taga anledning
till nytt hopp, och ånyo nära sin kärlek, ifall
min förut nämde gissning wore sann, som föll

mig mycket sannolikt, och icke blott en egen-
kär inbilning hos mig, när man besinnar
hwad härom förut är sagt på det å förra sidan
citerade stället. Ty huru lätt är icke en ung
flickas kärlek wäkt. Jag beklagade således helt
enkelt, at hon hade warit sjuk och betygade
min fägnad deröfwer, at hon hade återwunnit
sin hälsa. Häruti wisar sig åter en besynnerlig
Guds skickelse; ty om jag denna gången hade
warit så ledig, som jag önskade, så torde jag
hafwa sökt at inställa mig hos henne; men
som Gud lärer sedt, at det ej lärer warit för
mig nyttigt, så skulle jag just nu wara hindrad
igenom ofwan anförda band på mig. 

På denna Marknad blef jag bekant med en In-
jegneur som hette Gnospelius och blef Bror
med honom, där woro äfwen twenne Herrar
Flamén, som woro bröder och Studenter, och
woro mycket hygliga och wettiga karlar. Nu
feck jag också underrättelse om at Biskoppen
war hemkommen. Till slut reste wi åter sam-
ma dag till Packinäs igen. 

Till följe af Biskoppens hemkomst, så war nu
för mig nödigt at göra en resa till Åbo för at
höra efter när Prest Ordination skulle ske; ty
återreste jag den 27. tillika med samtelige
Herrskapet till Odensnäs igen, och dagen der-
efter reste jag till Lemo Marknad i samma säll-
skap dit wi reste endast endast för nöje skull,
eftersom stället blott war en half mil ifrån
Odensnäs. och där föreföll ej något anmärk-
nings wärdt. Wi reste hem igen samma dag.

Den 29. företog jag resan till Åbo och hade
en dreng med mig. Wid ankomsten körde jag
in hos HofRätts Waktmästaren Finberg. Efter
några uträttade ärender skulle drengen straxt
återresa med Hästen; och som han geck ut
och in så kallade han mig Magister, som nu
war så allmänt, at jag alltid måtte låta det pas-
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sera, ehuru jag för ingen del war af den titteln
road, när jag icke i sjelfwa wärket hade den
förtjent; och då jag en och annan gång hade
wägrat at emottaga den benämningen så kun-
de jag icke igenstoppa allas munnar, när min
begäran i detta fall ej aktades. När nu Fin-
bergskan hörde drengen så kalla mig, så bör-
jade hon sedan at också kalla mig Magister,
men altid med det artiga tillägg: altwäl. Jag
begrep mycket wäl at Hennes Magister altwäl
war en spe glosa i hennes mun; men jag tog
till tolamod och teg, under förhopning, at
hon snart skulle ledsna dermed och sedan an-
tingen återgifwa mig mitt förra Herrn, eller
också hafwa det wettet at utelämna sitt alt-
wäl; men hon fortfor icke allenast nu utan
också alt framgent när jag råkte komma dit;
men jag beslöt at låta tolamodet räcka lika
oändligt, at hon icke skulle få det nöjet at
hafwa förargat mig. Till slut war Hennes man
så wettig, at bestraffa Henne derföre, och tog
mitt partie; men hon fortfor lika wäl. Och när
jag det hörde fortfor äfwen jag at tiga, eme-
dan jag ej fant det mödan wärdt at bjäbba med
en så wanwettig käring. Så mycket mer som
jag så ofta hade hört hennes otidiga upfö-
rande emot sin Man, som war ganska god och
wettig, så at hon icke war wärd ett hår af ho-
nom. Ty den ena stunden war det så öfwer-
måttan wäl, så at hon kyste, smekte och klap-
pade honom, och tacka Gud at det ej skedde
på alla möjeliga ställen på honom, och den
andra minuten trätte och skälde hon på ho-
nom på det otidigaste, då woro, wåp, nöt &c:
de wackraste benämningar som han feck up-
bära, och främmandes närwaro aktade hon
aldeles intet. Och sade han åter ett ord och
bad henne wara någon smula wettig och för-
nuftig så war sådant blott at så mycket mer
öka stormen. 

Jag sökte mig qwarter hos skomakaren
Birkstedt, och geck sedan at upwakta Biskop-

pen och de öfrige Herrar Professorer, och feck
till swar, at jag efter goda fjorton dagar skulle
få infinna mig, då saken skulle med alfware
företagas. Glad häröfwer betingade jag kam-
maren för min räkning; ty han låg beqwämt
till wid stora skolmästare gatan, och war ett
wackert rum. Och sedan tingade i förwäg
spisning hos Fru Edner. Hwarefter jag åter
reste hem till Odensnäs.

Här war nu Löjnant Fällbom ännu boendes.
Wi sutto en dag och pratade tilsammans; Då
jag af en art wana kom at säga mitt något wan-
liga ordspåk: håhå jaja; som jag nyttjade efter
Assessor Bergström i Ume, hälst när jag war
något orolig till sinnes, och kanske jag äfwen
nu sade dessa orden med något eftertryck,
stadd i mina tankar; ty den förestående Prest
=Ordinationen &c: gaf mig nog ämnen at
tänka på. Häraf tog då Löjtnanten anledning,
at kasta mig i näsan, mitt upförande med Frö-
ken Carpelan, hwilket han gjorde på ett gans -
ka otidigt och groft sätt; men sjelfwa orden
mins jag nu ej mera. Häröfwer blef jag med
mycket skäl ond, och swarte honom rätt dug-
tigt och alfwarsamt, såsom han förtjente. Or-
den mins jag wäl ej nu mera; men aldrig kom
han åter med slikt mer. Jag gjorde det så myc-
ket häldre, som jag i detta fall hade ett så rent
och godt samvete. Men jag hörde nu häraf at
sqwalret redan war i friskt gång, hwartill Herr
Löjtnanten ej litet hade bidragit; ty jag förnam
sedan at han war en äkta sqwallerbytta. 

Om denna Hans sqwalleraktighet hade jag
sedermera med honom ett alfwarsamt samtal;
och förebrådde jag honom nu helt tydligt och
upriktigt detta hans fel, hälst jag äfwen hade
haft någon olägenhet igenom hans sqwaller.
Men han wille icke ärkänna at han sqwalrade;
ty sade han: ”jag will wist icke göra någon
menniska för när, hwarken på ett eller annat
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sätt.” ”Ja”, swarte jag, ”derom är jag fullkom-
meligen öfwertygad; men icke desto mindre,
så är dock Herr Löjtenanten en äkta sqwaller
bytta; ty at omtala alt hwad man wet; utan at
eftertänka om det passar eller icke, om det
kan hos andra åstadkomma några skadeliga
fölgder eller icke, är äfwen så wäl at sqwalra,
som at hafwa upsåt at skada någon med sitt
prat; således pratar Herr Löjtenanten aldeles
tanklöst och wettlöst i största wälmening och
oskuld i anseende till upsåtet; men åstadkom-
mer dock derigenom ibland den största wil-
lerwalla.” 

Jag feck nu i början af denna månad bref ifrån
min Far af Följande innehåll.

=== wanliga fägnads betygelser och häls-
ningar.

”Härhos följer nu det begärta betyget, och
säger Herr Magister Widgren sig hafwa, re-
dan näst efter Påska, afsändt med bref till min
K: Son ett sådant betyg, som förmodeligen ej
kommit min K: Son tilhanda, hwilket han
helt förtröt, och sade sig innan kort skola
skrifwa min K: Son till; men hade nu icke till-
fälle. ===.

De penningar, som några Byar gifwit M:
Son äro nu hos Herr Comministern Nord-
lund; Och om och huru snart M: K: Son will
hafwa dem öfwersändt, få wi wäl igenom
skrifwelse weta. Det skall wara ungefärligen
4. R:D: === Herr Anzenius är rest härifrån
till Skjällefteå, at såsom vicarius förrätta Pas-
tors Sysslan. === Herr Magister Widgren be-
rättade mig, at min K: Son skulle wara i för-
hoppning om någon ny kallelse; om nu så
wore, så lät mig uti nästa skrifwelse få derom
underrättelse. === .

Eric Pehrsson.”

Brefwet war skrifwit af Sokneskrifwaren De-
gerstedt. 

Jag hade således nu twenne likalydande Pres -
te betyg, och war dermed så mycket mera be-
låten. 

At han hade för min Far pratat om min
undfågna kallelse till Prest tyckte jag ej om,
emedan jag önskade at sjelf få gifwa dem
denna underrättelsen sedan jag war blefwen
Prest, på det glädjen för dem måtte wara så
mycket större, när den kom alldeles owäntad. 

IX. Capitlet.
Prest Ordination.

Till följe af den undfågna underrättelsen, så
flyttade jag in till Staden i medlet af Måna-
den, tog in i mitt redan förut betingade qwar-
ter och lät hämta mat alla middagar ifrån Fru
Edner; men till qwällarna hade jag mat hem-
ma. Af wärdinnan tog jag ibland kaffe om
mårnarna, om jag mins rätt för 9. öre koppen,
som war godt köp; men jag hade dock icke råd
att alla mårnar bestå mig det. 

Nu sökte jag at bereda mig till Prest examen
så godt jag kunde, och at, så långt, som tiden
tillät, påminna mig de stycken, som jag något
när feck höra skulle förekomma. Dock un-
derlät jag icke att ibland taga mig någon le-
dighet, till min upmuntran. En dag war jag i
sällskap med några mina bekanta då tale
=ämnet ibland annat blef om den märkwär-
diga Skogs jungfrun. Jag, som så mycket hade
hört talas om denna besynnerliga menniskan
hade lust at en gång se hennes boning, jag fö-
reslog derföre at wi borde gå dit och göra
henne en visite. Sagt och gjort; alla woro der-
till hugade och wi wandrade genast åstad 4.
eller 5. Personer starka. Den under detta
namn kända Person war nu omkring 70. a. 80.
år gammal; Sades wara en Löjtnants dotter;
som bodde 3/8. mill ifrån Åbo ej långt ifrån
Nylands wägen, midt in i skogen, helt ensam.
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Där skall hon hafwa bodt omkring 40. a 50.
år, skild ifrån alla menniskors umgänge, dem
hon sökte, dels i Staden och dels i närmast
liggande byar, endast då, när henne feltes de
nödigaste födo=ämnen. En enda gång såg jag
henne gå på gatan, då hon såg ut som en an-
nan gumma som går och bettlar. Till sällskap
hade hon endast en liten hund, samt 2. a 3.
höns. Hon skall ej haft sina sinnens fullkom-
liga bruk; ty ibland skall hon hafwa plockat
alla fjädrarna af sina höns och låtit dem så gå
nakna. Och om poikar, under hennes från-
waro på något sätt wåldförde sig på hennes
koja eller öfriga lilla egendom; så sade hon at
det under=jordiska folket hade sådant gjort
&c: Och det war blott nu de sista åren, som
man med möda hade öfwertalt henne, at bo
med folket i byarna under den aldrasträngaste
wintertiden. Nyfikenheten ledde oss nu till
henne; men till olycka war hon nu icke
hemma; men at hon bodde där syntes af hön-
sen, som wandrade omkring kojan och af
hennes lilla hund, som skälde häftigt på oss.
Kojjan war ej fullkomligen rund, med kupigt
tak af en mans högd och wid pas 4. a 5. alnars
diameter, ihopfogad af ris, störar och mossa,
mycket tätt och wäl. En liten spis murad af
gråsten och half tegel war i en wrå och om
jag mins rätt en liten fönster glugg med glas
före på ena sidan. Dören war stängd så at wi
icke fingo se henne inwändigt. Hon stod på
en helt liten slätt och grön, torr plan midt i
skogen; och på ena sidan war instängd en li-
ten fyrkantig täppa, af 5. a 6. alnars längd,
hwarje sida, som i yngre åren förmodeligen
hade warit hennes kryddgård, men nu war där
ingen ting sådt. Med ett: ord: Stället war just
sådant, som en ordentlig eremitage i de gamla
Påwiska tider; då jag förut aldrig skulle welat
tro, at något sådant skulle finnas innom hela
Sweriges rike, om någon hade sagt mig det.
Här hade jag nu ett rikt ämne till reflectioner

innom mig sjelf öfwer menniskans mångfal-
diga swagheter, egenheter, dårskaper och
eländen &c: ty hwilken skillnad emellan
denna kojja och Den rikas pallats; och kanske
lefde hon där långt sällare i sin enfald än han.
Båda hade sin näring, båda af Gud lika kända
och wårdade, och Gud allena wet hwilken af
dem wore täckare i Guds ögon. m:m: Förmo-
deligen war det någon olycklig kärlek i ung-
doms åren, som hade förmått henne till detta
besynnerliga lefnads sätt. Wid bortgåendet
lade wi ett 2. sk: stycke hwar och en, wid dö-
ren så at hon nödwändigt skulle se det.

Jag må också nämna den lilla händelsen, at
jag en dag geck på Ågatan; och då jag inwid
LandsHöfdinge Residenset mötte en något
ung Herre, Hälsade jag på honom emedan jag
behöfde fråga honom efter någon Person, el-
ler at begära någon annan underrättelse. Ehu-
ru jag tog utaf mig hatten och hälsade rätt öd-
mjukt och höfligt, så stod dock denne Her-
ren, så styf och stin med hatten på hufwudet,
hwilket något litet förtröt mig, hälst jag tyk-
tes wilja känna igen honom, at blott wara
Cancellie Waktmästare wid Cancelliet; Men
som jag icke säkert kände honom, utan tänk-
te: Kanske det är en mera betydande man,
som är den förra lik, så fortfor jag at wara lika
höflig och ödmjuk så under samtalet som wid
afskjedet; I annat fall så torde jag kanske på
något sätt mött hans inbillade höghet efter
hans Förtjenst; Jag får framdeles något mer
härom orda.

Nu möter en tidpunkt i min lefwernes his-
toria, som för mig har warit af mycken wigt;
ty just nu finner jag så tydliga och märkeliga
spår, af en wälgörande försyn, som jag ej nog
kan wörda och tacka så länge jag lefwer; ty
hwad som nu hände, befriade mig ifrån at ta-
ga ett oförsiktigt steg, som säkert hade gjort
mig i all min tid högst olycklig; hwarifrån
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Herrans hand allena frälste mig; Men jag må
ej förekomma läsaren: utan må händelserna
sjelfwa denna sanningen bewisa. 

När jag, en gång, i dessa dagar geck öfwer Rå -
stugu Torget, mötte jag Waktmästaren Nor -
gren. Efter hälsningen bad han mig höfligt
och wänligt at följa honom in på ett ställe; det
jag icke kunde wägra. Han ledsagade mig då
in i ett stenhus wid en trång gränd, en trappa
opp; Och der begärde han in litet win. Jag
märkte då at stället war ett Wärdshus, som jag
ej förr kände, (hwilket ej war underligt; ty så-
dana woro de ställen, som jag minst freqven-
terade) ehuru det låg nära Torget; under det
wi drucko och pratade om allahanda så lät han
samtalet likasom oförmärkt falla på Fröken
Carpelan. Hwarwid han yttrade sig. ”Den Frö-
ken är en mycket konstig menniska; jag kän-
ner henne mycket wäl, hennes konster och list
är så mångfaldig och så utstuderat, at det ej
kan beskrifwas: Med ett ord: hon är en farlig
menniska; och jag råder Herrn, som en wän,
at för Henne taga sig till wara, och akta sig för
Hennes konster: med mera.” 

Härpå swarte jag ej något synnerligt; ty jag
wille icke ingå med honom i något förtroende;
men afhörde nästan tyst alt hwad han om
Henne hade at anföra. Jag undrade dock på
hwarföre han, just nu, skulle, så nitiskt yttra
sig om Hennes konstiga wäsende, då han förr
aldrig hade nämnt det minsta derom. Detta
hans yttrande om henne, war mig wist icke
till behag; nog hade jag redan sjelf funnit at
Hon war något konstig, men jag tykte dock,
at hans beskrifning härom, war nog mycket
öfwerdrifwen; och wille tillskrifwa den någon
afwoghet och ilwilja hos honom. Mina tän-
kesätt angående Hennes sinnelag m:m: se pag:
175. och följande denna Boken. Mina där an-
teknade resonementer gjorde at jag ej synner-
ligen gaf akt på eller rördes af hans berättelse

och warningar; ty jag tyktes någorlunda haf -
wa præparerat mig emot Hennes konster, så
at jag tykte, at de ej skulle wara mig till myck -
en fara eller bång. Altså wäkte detta ej syn-
nerlig åhåga hos mig för denna gången. 

Men några dagar derefter, eller den 21. kom
jag i sällskap med en Sergeant Forsgål, som
bodde gent öfwer på andra sidan gatan; Med
honom hade jag nyss blifwit något bekant,
jag mins icke nu mera på hwad sätt. Denne
fölgde mig nu hem på min kammare där wi
först någon stund språkade om hwarjehanda
förekommande ämnen; Men till slut började
wi tala om mitt Herrskap och isynnerhet om
Fröken Carpelan, hwartill han ledde talet så
helt oförmärkt. Om henne yttrade han sig
ungefär som följer: ”Huru mår Fröken där på
Odensari?” ”Jo bra, så mycket jag wet” swarte
jag. Widare: ”Brukar hon sina kunder ännu?”
– ”Hurudana kunder?” – ”De säga at hon myc-
ket tycker om och älskar manfolk, när hon
kommer deråt; om jag wore i Herns ställe, jag
skulle wist hålla mig framme.” – ”Nej det ak-
tar jag mig för” swarte jag. ”Men” fortfor jag:
”skall jag kunna tro sådant om henne; hon wi-
sar sig så ärbar och talar så wackert ibland.”
”Hå” sade han ”det är bara förställning; hon
gör det andra så gärna, som hon lefwer, derom
är ingen twifwel, ty nog känner jag saken så
pass.”&c: Denna oförmodade underrättelsen
war mig ett dolkstyng i mitt hjerta; det jag
dock icke wille låta honom märka; men efter
hans bortgång, lämnade jag min sorg ett fritt
lopp. Jag insåg nu tydligt bråddjupet i hwilket
jag war färdig at falla; samt at det war endast
för at frälsa mig derifrån, som Waktmästaren
Norgren, så nitiskt hade warnat mig för Hen-
nes konster; (Se näst förut.) Hwad jag då an-
såg för partiskhet hos honom fant jag nu war
skedt af ren wälwilja och medlidande om icke
af wänskap. Min belägenhet war nu ganska
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swår; ty å ena sidan såg jag mig blifwa högst
olycklig om jag skulle gifta mig med henne;
men å andra sidan smärtade mig, sedan jag
hade gått så låggt, at jag då i hennes ögon
skulle synas trolös och ostadig, om jag öfwer-
gåfwe henne, hwilket mycket kostade på mitt
redliga hjerta. Men jag får framdeles tilfälle,
at widlyftigare anföra mina tankar härom. 

Imedlertid skulle det ännu blifwa en liten
mellan tid innan Prest ordination med
Alfware skulle företagas, hwarföre jag den 24.
reste hem till Odensnäs. Med hwad oro jag
där tillbrakte min tid, uti mitt stora bekym-
mer och willrådighet, kan ingen föreställa sig.
Emedlertid war det mig till någon lindring
och förströelse, at jag den 26. feck följa Herr-
skapet på visite till Lemsjöholm; men dock
låg min sorg djupt fördold i mitt hjerta. Och
dagen efter reste wi åter hem, hwarest jag till
slut brakte samtalet å bane om flickors falska
och skrymtaktiga Gudsfruktan, då jag skäli-
gen alfwarsamt yttrade mig härom; men fant,
at långt ifrån, at hon skulle i minsta måtto
blifwa slagen, hon twärtom war den, som lika
häftigt och nitiskt talte på denna last som jag.
Ach tänkte jag: O! huru långt kan du icke gå
i förställnings konsten. 

Den 29. sade Fröken sig hafwa ett angeläget
ärende till Könikala, som war ett litet Säteri,
som hörde Baron till, ej långt ifrån Odensnäs
eller wid pass 3/4. Mil, hwilket han hade af-
delt åt flera Torpare. Hon wille då nödwän-
digt at jag måtte göra Henne sällskap dit, det
jag icke kunde wägra. Wi gingo då bort tillika
med Generalens Betjent och hennes Piga; äf-
wen tog jag en af mina Disciplar med; ty jag
wille så långt jag kunde undwika, at wara med
henne allena. Och jag fant, at hon märkte för-
ändringen i mitt upförande; ändock hon intet
lät märka sig. Ty det war mig omöjligt at så

förtroget umgås med henne såsom förr; ty
hennes åsyn och närwaro; upwäkte hos mig
dels medlidande, dels ock afsky. Denna resan,
efter en half 1/4. mils gång, skedde sedan med
båt längs efter en wik och sedan upföre en li-
ten å ända till stället. I denna wik, som ej war
mycket djup, wäxte mycket af Typha angus-
tifolia eller Kasedun,43 hwars Cylindriska ax
ser ut som en annan pinne, hwars fröfjun är
mycket tjenligt till fyllning i kläder. På fram-
farten plåckade wi derföre flera af dessa ax.
Jag gissade at afsigten med hela denna resan
föga war annan, än at så mycket mer lämna
mig tilfälle, at åter börja wåra förra förtroliga
samtal, samt at förnya min begäran, hwartill
jag nu mera hade als ingen lust; ty undwek
jag det under förewändning, at botanicera
medan hon i Torpet afgjorde sitt ärende an-
gående någon spånad eller wäfnad. På åter-
farten satt hon midt i båten och jag wid sty-
ret, men pigan och drengen rodde. Nu före-
kom en besynnerlig tysthets Scen. Fröken
stödde sin wänstra armboge på sitt wänstra
knä och lutade sin wänstra kind på samma
wänstra hand; sin högra hand, i hwilken hon
helt troget och fast hölt ett af de nyss be -
skrefna axen hade hon lagt på sitt högra knä,
som war wändt åt min sida. Så satt hon orörlig
nästan under hela wägen likasom ganska
djupt begrundande något, eller såsom wore
hon högst bedröfwad. Jag för min del war
både högst ledsen och förargat; och tänkte:
Jag ser och förstår ganska wäl hwad som felar
dig, och hwad du åstundar; men jag kan icke
hjelpat. Roddarena, som utan twifwel märkte
min ledsnad och misnögdhet; togo sig frihet
at i mjugg begrina henne, samt gjorde spe-
fulla miner åt hwarannan, som jag tykte at
sådant war otilbörligt, så gaf jag dem en alf -
warsam mine, hwarefter de dermed uphör -
de. Änteligen när det började lida på wägen,
så låddes hon hastigt upwakna likasom utur
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en dwala, och wiste sig någorlunda munter.
Efter landstigningen, under hemgåendet
träffade wi på några hassel lundar hwaraf wi
plåckade ett ansenligt qvantum nötter, som
wi dock efteråt funno woro föga nyttiga eme-
dan de woro alt för litet mogna. Detta arbete,
såwida det förskingrade min oro, gjorde mig
skäligen munter, så at jag kom hem tämme-
ligen nögd och tilfredsstäld. 

Dagen efter, som war den sista i månaden,
reste jag åter in till Åbo. 

Den 1. September woro wi alla Prest Candi-
dater samlade i Kyrkan för at profmässa för
domprosten Gadolin; Förut hade jag med någ-
ra andra en par gångor något öfwat oss hos
Församlingens Cantor, hwarmedelst jag änte-
ligen upsnappade några få grunder, men för-
öfrigt har jag aldrig haft tillfälle at lära sjunga
efter konst och noter, utan min sång är blott
ex usu och efter gehör. DomProsten tyktes
dock wara nögd med wårt mässande och skrå-
lande hwar och en på sitt sätt. 

Den 3. geck jag till skrift, som denna gång-
en war mig till icke liten tröst och tilfreds-
ställelse i min djupa bedröfwelse. 

Innan jag widare feck procedera i anseende
till Prest ordination, så måste jag först för-
skaffa mig följande Academiska Wittnes-
börd, som till Consistorium Ecclesiasticum
inlämnades. 

Afskrift ”Rector och samtelige Professorer
wid Kong: Academien i Åbo göre witterligit
at aldenstund Studenten af Westerbottniska
Nation Petter Stenberg, såsom sinnad, at på
ärhållen kallelse antaga Sacros Ordines, om
behörigt Academiskt Wittnesbörd hos Con-
sistorium Academicum anhållit, och Consis-
torium inhämtat, at bemälte Stenberg den 24.
November 1779. blifwit här wid Konglig Aca-

demien inskrefwen: at han med berömwärd
flit winlagt sig om förkofran så wäl i andra
nyttiga wetenskaper, som förnämligast i de
Theologiska lärdoms delarne, samt at han till-
lika städse betygadt ett ärbart och anständigt
förhållande; För den skull har Consistorium
Academicum bordt sådant honom, Studen-
ten Petter Stenberg, til bewis däröfwer häri-
genom meddela, och honom derjämte hos
Respective wederbörande till all ynnest och
bewågenhet hörsamligen anmäla. Till ytter-
mera wisso warder detta med wanlig under-
skrift och Kongl: Academiens sigil bekräf-
tadt. Åbo den 25. Septembris 1786. 

På Consistorii Academici wägnar.
Henr: Gabriel Porthan
Kongl: Acad:s nuw: Rector.
L: S:. 
/Henr: Alanus. 

Lika lydande med originalet intyga. 
Henr: Chytræus Andr: Uhrell.
Not: Cons: Ab: Civ: Acad:” 

Som jag ej hade några synnerliga bekantska-
per, utom HofRätts Waktmästaren Finbergs,
så geck jag dit ibland för at på någon ledig
stund muntra mina sinnen. Den 7. war jag
också där på eftermiddagen, då man ibland
annat talte om tobaks rökande, och någon
tillböd at röka, då jag swarte: ”Nej; jag tackar:
jag kan intet röka.” Hwarpå Herr Waktmäs-
taren Finberg swarte: ”Nej tobak brukar han
intet; men älskar bara flickor.” Öfwer detta
uttryck blef jag helt flat; det kom så oförmo-
dat och så owärdigt, at jag ej kom mig till at
swara honom derpå. Jag geck så hem; och
grubblade på detta owärdiga skämtet, som nu
kom mera efter, som man säger, så at sinnet
började infinna sig hos mig, hwarföre jag be-
slöt, at med det första fordra redo för detta
uttrycket, och hwarifrån han hade hämtat
detta sqwaller. 
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Dagen efter eller den 8. på föremiddagen war
bestämd till, at wi samtelige Prest=Candida-
ter skulle i Kyrkan predika för Biskoppen et
litet prof stycke, den ena efter den andra. Min
Predikan i detta afseendet är den, som har till
text: Ordspr: B: 5: v: 33. Uti den ogudaktigas
hus är är Herrans förbannelse; men den rättfär-
digas hus warder wälsignat.Och Proposition: 

Guds wälsignelse och förbannelse. I. Guds
Wälsignelse. II. Guds förbannelse. 

Enligt min föresats geck jag till HofRätts
waktmästaren Finberg, och gaf tillkänna mitt
misnöje öfwer hans yttrande; Jag mins nu ej
mera samtalets gång; Men jag frågte dem
hwarifrån de hade upburit sådant sqwaller
m:m: De swarte mig höfligt och undfallande,
och dermed slog mig litet mos i mun; men jag
bedyrade min oskuld, de kunde föröfrigt tro
hwad de wille. 

Nu feck jag höra at den 14. skulle blifwa as-
semblé,44 då det föll mig in at också en gång
gå dit för at se huru där geck till; ty jag hade
ännu aldrig warit där; Denna skulle nu, efter
all anledning wara den sista assemblé, som
skulle hållas före Prest Ordination; och at se-
dan, såsom Prest, gå dit tyckte jag icke war
passande; derföre wille jag nu begagna det
sista tilfället. Jag hade dock först lust, at höra
Herr Professor Billmarks tanka derom, hwar-
före jag geck till hom, och efter något samtal;
lät honom förstå at jag ärnade gå på Assem-
blen. ”Nej gjör intet det;” swarte han, ”Herrn
bör intet gå dit.” ”Ja”, swarte jag; ”men jag har
aldrig warit där förr; och derföre wille jag en
gång se huru där tillgår; icke för det at jag har
något begär eller åtrå efter at wara där; men
jag tycker at jag ej kan hafwa ett rätt begrepp
och omdöme om sakens moralité så länge jag
ej har sedt huru där tillgår.” ”Ja det kan så
wara,” swarte han, ”men Herrn bör ändock

intet gå dit; man lärer där intet något upby-
geligt.” Jag geck så hem och klädde mig till
den tiden, som Assemblen skulle börjas, då
jag geck dit ehuru jag ej hade någon bekant
at följa. Där hade jag på intet wis nöjsamt eller
roligt; hälst jag där ej fant en enda bekant at
tala med, utan satt blott och såg på dansen
och hörde på musiken, i spel=rummen war
jag knaft in. Nog hade jag haft lust at dansa
en och annan dans; men utom det at jag efter
wanligheten war blyg och timide; så kände
jag icke ett enda Fruntimmer; derföre wågade
jag ej bjuda upp någon, af fruktan at få afslag,
eller at hon kunde förtryta det, om det råkade
wara något förnämt Fruntimmer; och dess-
utom fruktade jag före at icke känna deras
dans tourer. Således ehuru där war fult med
folk, så war jag dock helt och hållet isolerad
ifrån alla. Till slut på natten tog jag mig dock
dristighet till mig och böd upp en Flicka, som
jag tyckte ej skulle refusera mig; Tillbudet
blef af flickan gunstigt antaget, och wi stälde
oss på gålfwet med de andra, som ämnade till
en långdans, som också bidrog därtill, at jag
gjorde försök; emedan jag hoppades kunna
leta mig fram genom dess tourer, sedan jag
hade sedt de första parens dans. Men till all
olycka, så blef det dock ingen dans utaf; utan
Assamblén slöts, och alla gjorde sig redo till
at fara; Jag tog så min hatt och geck äfwen
hem, glad at det blef slut. 

Den 16. war den dagen, då wi PrestCandidater
skulle skrifwa wåra Scripta, för Theologiska
Faculteten. Wi samlades på Consistorii Rum-
met; och efter någon stunds wäntan, så kom
Herr Professor Creander och kastade på bor-
det flera små ihopwikna pappers lappar, på
hwilka woro skrifna åtskilliga ämnen, hwaraf
hwar och en feck wälja efter tycke och behag.
Straxt började endel wälja med så mycken
bråska, och åhåga, isynnerhet Anström, We-
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lenius och Ranken; hwilket jag tykte war
mindre artigt. Jag såg också på några ämnen;
men fästade mig snart wid ett som war: An
extra Ecclesiam datur salus? Eller: ”Mån de,
som äro utom Guds Kyrka och församling
blifwa saliga?” Jag skref häröfwer så godt jag
kunde; isynnerhet sökte jag bibehålla ord-
ning och Systeme; jag sökte at utreda, hwad
som kunde komma under namn af at wara
utom Församlingen; Om dermed mentes, 
antingen särskilta Religions secter ibland
Christna, eller barn som dö utan at hinna dö-
pas; eller Hedningar. m:m: På alla dessa frågor
sökte jag swara så fullständigt, som jag kunde.
Under det wi således skrefwo, geck Herr Pro-
fessoren bort och lämnade oss i all frihet. Jag
satte mig wid stora bordet jämte några andra;
men somliga satte sig wid lilla bordet, och en
eller twå skrefwo i fönsterna; ty i stenhus äro
tjocka murar, således breda fönsterpåster;
Dessa sednare fingo snart nog färdigt sina
Scripta. Emot middagen kom Herr Profes-
sorn åter igen, och började se öfwer wåra
Skrifter. och då han läste igenom mitt Scrip-
tum, så war han beskedlig och god nog at ut-
märka 5. a 6. fel emot grammatican, dem han
blott kallade och sade: ”Herrn rättar nu bara
de där skriffelen, så är Herrns Scriptum braf
nog.” Åt Anström sade han: ”Herrn har skrif-
wit med abbreviationer, det får intet så wara,
hälst Herrn har så många abbreviationer,
Herrn måste skrifwa om det, och derwid ut-
sätta tydligt ordens rätta ändelser; och med
fulla stafwelser.” Härwid kunde jag då icke
föreställa mig eller mistänka något underslef;
men wid hemgåendet blef jag derom upplyst;
ty en af kammeraterna sade då åt mig ungefär
så här: ”Det geck nog fort för wissa i dag at
skrifwa; men det går braf när man har redan
på fickan i Concept sitt Scriptum färdigt.”
”Huru kan det wara möijeligt?” swarte jag;
”De fingo ju först ämnet i mårse när sedlarna

kastades på bordet.” ”Jo” swarte han, ”det har
gått mycket lätt och prydligt. Professorn sjelf
lärer skrifwit deras Scripta åt dem i concept,
eller också någon annan, men med hans sam-
råd och tillåtelse; och så skref de dem rena på
Consistorii rummet.” Jag fant då straxt tyd-
ligt sannolikheten deraf, och insåg ordsaken,
hwarföre de med så mycken åhåga sökte sina
ämnen; samt hwarföre de satte sig så afsides
at skrifwa; det samma bewisar äfwen An-
ströms abbreviationer; ty han hade så noga
fölgt sitt concept, at han icke förstod at ändra
conceptets abbreviationer. At hafwa så långt
kommit i grace lärer icke hafwa skedt utan
offer. Sådana smygwägar war icke efter mitt
tycke; Ty ehuru jag alt för wäl kände min
swaghet all, hälst i språken, så war det dock
min Ambition för när at gå sådana smygwä-
gar; utan jag wille göra hwad jag kunde och
förmådde och sedan måtte de få göra med
mig såsom de kunde finna för godt. Men at
försöka muta någon det kunde jag icke en
gång komma ihog. 

Hit hörer det som är anmärkt pag: 819. i
2:dra Boken. 

I dessa dagar blef jag ock bekant med en ung
Prest, som nyss war hemkommen ifrån Ryss-
land, hwarest han hade haft någon syssla wid
Lutherska Församlingarna i Ryska Finland,
och war nu entledigad derifrån och sökte en
ny Station i sit egit Stift; Men han måste dock
först nu, enligt Kyrko=Lagen, undergå en 
liten undersöknings examen; näm:n huru-
wida han wore smittad af grekiska Religions
grundsattser eller ej. Och denna examen
wäntade han nu på. Hans namn har jag nu för-
gätit. Denne war hos mig en dag tillika med
några andra bekanta. Samtalet wände sig
också då på Fröken Carpelan till slut; Jag nar-
rades då med denna Presten och föreslog ho-
nom såsom förmånligt, dels på skämt och dels
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med alfware, at gifta sig med denna Fröken;
”Herrn” sade jag, ”som nu snart torde få sig en
sysla, kan gå och fria till Henne, det torde
wara förmånligt, at således blifwa gynnad af
Generalen och dermedelst, göra lycka i en
framtid.” ”Huru gammal är hon?” frågte han,
”och huru ser hon ut?” – ”Hon är bara 40. eller
42. år och ser braf nog ut; åtminstone för hon
sig wäl.” – ”De säga at hon är så ellak.” – ”Nej
intet är hon så ellak eller.” – ”Åh hon är så
gammal, hwad skall jag med henne?” – ”Tag
då henne utaf medlidande och förbarma sig
öfwer Henne; ty sådant passar wäl en prest.”
– ”Tag henne sjelf Herre af barmhertighet
och medlidande”, sade han, ”om han will, jag
will det intet.” Jaja tänkte jag härwid; hwem
wet hwad jag ännu kan göra, och detta wore
ock det enda skälet som skulle kunna beweka
mig dertill. Och ifall hon skulle förstå at taga
mig på det ömma i den wägen, så wet jag intet
om jag skul: kunna emotstå ett sådant prof. 

Nu tilstundade Prest examen, som för mig
och några med mig war utsatt till den 20.
Emedlertid hade jag redan i förwäg anstalstat
om Prestkläderna; jag hade köpt alt tilbehör,
och alt war redan färdigt. En af mina kamra-
ter, som en dag war hos mig, då han feck höra,
at jag hade Prestkläderna färdiga; till och med
kappan, så sade han: ”deruti har Herrn gjort
mycket oförsiktigt; ty om det skulle falla
Consistorium in at gifwa Herrn repuls,45 med
skäl eller af Capricer; så har Herrn hela denna
kostnaden förlorad.” ”Jaja” swarte jag, ”det
wore wist fatalt om så skulle hända; men jag
will hoppas, at det ej går så aldeles bakwändt;
Men om det åter går efter önskan, så skall
man ju hafwa kläderna färdiga till ordina-
tion.” ”Ja dermed”, sade han, ”hade det dock
icke warit så brottom; ty emellan Examen och
Ordination blir det wäl altid så mycken tid,
at man kan få kläderna färdiga.” Detta wäkte

dock någon oro hos mig; men jag tilfreds-
stälde mig med hoppet om en lycklig utgång. 

Den åtsatta dagen kom, och jag infan mig på
Consistorium; mina Examens Kamrater wo-
ro: Anström, Welenius och Ranken. Jag blef
stäld i främsta rummet; förmodeligen för Ge-
neralens skull, hwars vocation jag hade. Exa-
men Börjades. Professor Cavander, som wan-
ligen i sina föreläsningar war mycket grälig,
war det äfwen nu i sin Examen; hans ämne
war Theologien. Ibland annat kom han med
en fråga af ungefär följande art: Qvomodo vo-
cantur partes Theologiæ?46 Jag, som förmo-
dade, at frågan syftade på något af wärde,
swarte med, at upnämna, theologiens huf-
wud indelning; men swaret blef ej för giltigt
antagit. Jag upräknade sedan de Specielare af-
delningarna; men ingen ting dugde; Jag an-
förde sedermera alla de möjeliga afdelningar,
som jag kunde påminna mig; men lika för-
gäfwes. Ledsen häröfwer tog jag till slut det
partiet at tiga. Då änteligen, sedan han öfwer
./4. timma hade idisslat och mycket grälat
häröfwer, så swarte han sjelf med en ledsen
och försmädlig ton: vocantur Articuli.47At han
i en PrestExamen skulle komma med en så
simpel och futtig fråga, det kunde jag på
10,000 mil intet drömma om, och at han så
länge skulle idissla och gräla öfwer en sådan
strunt, det förargade mig, så at jag blef wär-
keligen ond. Ty om han sjelf hade haft aldrig
så liten wettig eftertanka; så hade han utan
twifwel, så snart han fant, at jag icke begrep
syftemålet af hans fråga, genast sjelf sagt:
Hæc qvæstio est qvidem minimi valoris: vo-
cantur articuli, qvod omnibus certe est no-
tum.48Ty det hade han säkert fått taga för gif-
wit, at jag hwarken war så dum eller okunnig,
at jag ej wiste at Lärostyckens afdelningar
kallas Artiklar. 

Professor Lefrén examinerade i orientalis-
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ka språken, utur Novum Testamentum, det
jag explicerade så godt jag kunde, och i Hæ-
breiskan det lilla som jag förstod, som war
föga mer än någon innan läsning. Men för ho-
nom hände genast den lilla omständigheten;
At sedan jag hade tagit fram boken och någon
stund wäntat på anwisning om stället som
skulle expliceras, så befalte Professorn mig at
göra början, utan at förut hafwa sagt hwarest,
eller stället i boken. På begäran upgaf han då
änteligen stället, och då jag såg till så hade icke
allenast Professorn utan äfwen alla mina kam-
rater redan förut slagit up det nu äfwen mig
anwista stället. Detta öfwertygade mig om, at
de i god tid hade derom blifwit underrättade,
och således hade haft tillfälle at bereda sig
derpå; men icke desto mindre, geck det dock
mycket sämre för dem än för mig. Häraf blef
ock för hela Consistorium kunnigt, at min ex-
amen härutinnan war helt och hållet extem-
pore, i anseende till det utwista stället; men
nog hade jag så långt jag hade hunnit sedt på
grekiskan, så där på måfå; utan att weta hwa-
rest Professorn tänkte Examinera. 

Professor Creander, Oeconomiæ Professorn,
hölt ock sin examen, Men honom åtföljde det
fattiga felet, at han hade lagt sig till en stor,
tjock och widlöftig peruqve, som mycket wäl
tiltäpte hans öron, at han icke hörde. så at
fastän jag talte så högt och tydligt, som jag,
kunde, utan at ohöfligt skrika, så war det
dock med möda, som han kunde rätt höra
mina swar. I synnerhet war det ett ord, ett ver-
bum, det jag nu har glömt, som han mycket
bråkade med och förwände helt annorlunda
än jag hade sagt, som war rätt. Och ehuru jag
4. a 5. ja 6. gångor sade om ordet rätt, så war
det dock det samma. Då blef jag åter ond och
tänkte: du peruqve=stock! om du stoppar
igen dina öron, så at du icke kan eller icke will
höra, så må det stå deruti; jag will nu tiga och

icke swara härpå mera. Han fortfor dock lik-
fult at gräla; Då Herr Consistorii Notarien
Hjelt (eller war det Chytræus det jag nu ej så
noga mins) steg upp och försäkrade, at jag
hade swarat rätt med det och det ordet. Jag
såg med tacksamhet på Herr Notarien, och
gladde mig öfwer hans hederliga upförande i
det, at han så honet förswarade min sak. Som
han wiste at jag kände något i Botaniken, så
anbrakte han också några frågor i den weten-
skapen, då jag skjäligen gjorde reda för mig,
hwilket änteligen blef wäl ansedt. 

Physices Professorn Planman, som ehuru
annars en honet och hederlig man, war af na-
turen mycket trög och långsam. Han skulle
pröfwa oss i arithmetiken, och satte på mig
ett icke swårt exempel i Regula de Tri i hela
Tal. Härföre fruktade jag aldeles intet; ty jag
kunde ifrån barndomen skäligen färmt räkna
efter Agrelii sätt. Jag började räkna efter min
wanliga hastighet, hwilken hans Flegmatiska
tröghet intet kunde åtfölja, hwarföre han
började gräla deröfwer, påståendes at jag icke
räknade rätt. Jag, för denna gången säker i
min sak, blef harmsenderöfwer, at jag så skul-
le blifwa störd i min räkning; men måste dock
börja ånyo, samt med mera långsamhet och
tydlighet i procedere bewiste at jag hade räk-
nat rätt. De öfriga kamraterna woro häri 
mycket litet hemma, och isynnerhet Ranken,
som icke en gång kunde qvatuor species.
Domprosten Gadolin, war för denna gången
icke med i Consistorio; utan, om jag mins rätt
så examinerade en af de andra för honom. 

Den sista Examinatorn war Biskopp Hart-
man, som hade den allmänna Gamla Histo-
rien till föremål. Häruti gingo hans frågor
mycket ut på, åratal och namn, samt jämfö-
relser om tiden i anseende till judarnas och
andra folkslags Historier; men som åratal, tid-
punkter och namn altid för mig hade warit
det swåraste at minnas, så kom jag härutin-
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nan något till korta. Men om han hade låtit
mig i sammanhang anföra hwart och ett folk-
slags historias gång, såsom Theologiæ Adjun-
ten Deusch gjorde (Se pag: 499. och 500. An-
dra Bok:) Hwilket efter min tanka wore det
rättaste sättet, at utleta ens historiska kun-
skap; så är jag säker at jag mycket bättre hade
redt mig ut, och äfwen fått Deuschens vide-
tur (Se loco nuper citato.) Jag har förr ärkänt,
at jag ej war synnerligen säker på mig i la-
tinska språket; och däraf kunde det wäl hän-
da, at grammatican kunde få en och annan
duktig örfil; isynnerhet hände en gång, at jag
orätt i mitt swar nyttjade ablativus i stället
för en annan Casus; wid uprepandet af flera
ord efter hwarandra, hwarigenom felet blef
så mycket mera märkbart, det jag sjelf straxt
efteråt märkte. Härwid sade då Professor Lef-
rén genast: ”Hå; Gud låt oss bara få behålla
öronen!” hwarwid jag tänkte: Jo gispå, när Ni
willjen, så hören ni wäl igenom Edra tjocka
peruqver; men när Ni icke wiljen, så hören I
ingen ting.

Sådan war denna Prest Examen, som hwar
och en förnuftig skall altid finna egen i sitt
slag och till och med ensidig och partisk. Den
hade dock i alla fall aflupit bättre, om jag icke
hade haft ussla stackare till kamrater, hälst
Ranken, hwilka säkert hade mutat sig till de-
ras grace; hwarigenom största tyngden låg på
mig; ty då de icke kunde swara, så måtte jag
göra det, hwarigenom jag föga feck tilfälle, at
hwila sinnet och samla mina tankar. Jag hade
förut ofta hört sägas, at Swenska Studenter al-
tid blefwo hatade af Finska Professorerna, el-
ler af Finnarna i allmänhet, eller som ordsprå-
ket lyder: at De altid höllo hornet i sidan på
dem, och sanningen häraf feck jag, wid detta
tillfället, mer än tydligt ärfara. Och det tyktes
som de utaf 30. a 40. Prest Candidater, med
flit hade utwalt de usslaste stackare till mina
Kamrater, för at så mycket mera chicanera

mig. De hade dock, som jag tykte, förut haft
någon tentamen hos Herrar Professorer, men
jag icke; ty jag kände icke detta bruket, eller
kunde icke föreställa mig, at sådant wore till-
låtit, annars hade wäl också jag begärt sådant,
och i det fallet hade det säkert gått bättre. 

Änteligen slutades Examen, och wi blefwo
tilsagda, at stiga ut, under Herrarnas delibe-
ration angående utslaget. Denna deliberation
war ganska långwarig; och jag tänkte derun-
der: mån de kunna wara så maligna och nu ge
mig afslag, hwilket wore af dem owärdigt; ty
mitt inre medwetande, sade mig, at jag inne-
hade de nödiga kunskaper dertill, ehuru jag
för språket skull och för examens konstiga
gång ej hade kunnat så wäl uttrycka mig. Un-
der denna wäntnings tid, samlade jag hos mig
all möjelig Philosophisk köld och ståndaktig-
het, för at med mod kunna emottaga ett orätt-
wist afslag. Jag tänkte ock något på mina klä-
der; men sökte at trösta mig dermed, at få sälja
dem åt någon Prest Candidat. Ranken åter
stod med mycken åhåga med örat wid nyckel-
hålet. 

Efter en lång wäntan, så blefwo wi åter in-
kallade; Då Biskoppen afkunnade följande
Utslag. ”Consistorium har stannat i det be-
slut, at I Herrar Stenberg, Anström och We-
lenius admitteras till Ordination, ehuru I alle
äro befundne swaga i Edra kunskaper; Men I
Herr Rank kan Consistorium för ingen del
admittera.” Han började då ifrigt bedja, at äf-
wen få slippa fram; men det afslogs icke alle-
nast för denna gången; utan ock för alltid, då
Biskoppen sade; ”Herrn är aldeles icke skick-
lig at blifwa Prest; utan lär sig något hant-
wärk, så kan han wäl föda sig dermed.” Och
at säga sanningen, så war häri mycken rätt-
wisa; ty han war så klen, at jag undrade, at han
ens gjorde försök at begära det. Och det hade
warit en uppenbar Scandal om de hade ad-
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mitterat honom. Anström och Wellenius
woro änteligen litet bättre; men de woro dock
mycket klena; och då de hade admitterat dem
så kunde de icke utesluta mig om de ock hade
welat, så framt de icke wille göra en uppenbar
orättwisa. Ty ehuru jag hade allsintet at skry-
ta öfwer, så war jag dock wida öfwer dem i
kunskaper. Och till bewis at jag ej war så alde-
les utan kunskaper, som detta Consistorium
trodde, kan äfwen ses af pag: 758. Andrak
Bok: Ty den Examen, som där omtalas geck
beskedligt och wackert till wäga; och då exa-
minator aldrig så litet will leda examinandus
på spåren, så går det mycket bättre. Imedler-
tid satte mina kamrater mycken lit och för-
tröstan till mig, både för och under Examen.
Och nu, sedan det war lyckligt förbi, så bjödo
de mig in på ett Caffehus på efter middagen,
där wi hade en liten glad Afton, och som wi
hade warit examens Kamrater, så blefwo wi
också Bröder wid samma tilfälle. Nämligen
de twå, som blefwo admitterade. 

Desse twå woro nu måna om at få köpa
Prediko Concepter, och frågte mig derom.
Häraf synes at de blott tänkte wara plagiateu-
rer, hwarmed de tyst ärkände sin swaghet all.

För at icke afbryta föregående ämnen, har jag
icke förr anfört, at jag i början af min förr om-
nämnda sorge och bedröfwelses tid genast
skref till min wän Rikström, och beklagade
mitt olyckliga öde, och jämte det at jag an-
mälte, det saken angeck något nybruk, så frå-
gade jag nu honom till en början blott om
Postgången till honom wore fullkomligen sä-
ker; så at jag i en förtrolig correspodence måt-
te kunna uppenbara för honom, hela orsaken
och sammanhanget till min sorg, och sedan
begära hans wänskapsfulla och mogna råd. På
hwilket bref jag strax efter Examen ärhölt
följande swar. 

”Min Honette och förtrognaste Bror!
Då jag åter warit så lyckelig, at få omfatta

min bästa och enda wäns kärkomna bref,
hwarföre jag är högt obligerad, kan jag ej und-
gå bemöta den med några inskränkta rader
på resande fot i mine Ämbetes förrättningar. 

Så stor min fägnad är öfwer min Brors sälla
tillstånd i anseende till hälsan, hwaraf jag äf-
wen haft förmån at profitera emot wanlighe-
ten, så stor är min oro öfwer dit iråkade fast
angenäma bekymmer: Min oro fördubblas, då
jag ser mig så fjerran stadd, at kunna lätta dit
qwal, och bidraga till någon tilfredsställelse
för dig; Allmagten styre din sak till det bästa,
dock förbehåller, såwida muntelig conference
synes omöjelig, at skrifteligen få någon rela-
tion, hwad entré du äger till dit ämnade nya
jordbruk, om du fattat tycke dertill, med eller
utan afsikter, hwilket senare wore det önske-
ligaste om möjligheten sådant tillåter i anse-
ende till dig sjelf; men som jag befarar, det ej
låter göra sig, är bäst at du noga ser dig före,
at du ej lämnar tilfälle till den waksamma
olyckans wådliga intrång; Om läget, och af
hwad sort jord den är &c:

Jag wågar försäkra, at ej någon wåda är, at
befara i wår correspondence; derföre kan du,
fast aldrig så öppenhjertigt förtro mig dina
omständigheter, om hwilka jag är nyfiken.

Hwad mitt nybygge beträffar är jag helt
och hållit säker om, så jag oaflåteligen fort-
sätter med brefwäxling hos den sanskyldige,
och skulle jag genast lagfara dermed, om det
wore möjeligt; Men dermed är ej at kunna
göra, så länge den gamle mannen lefwer; ty
han är i besittning deraf.

===. Upfyll bästa Bror mitt begär; med få
ord om dine omständigheter. Jag förmodar
du innehar din förra Condition.

Jag innesluter mig i din öma wänskap och
försäkrar, at trofast och ärkänsam till stoftet
wara din trognaste Wän J: Rikström.
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Wesilax den 20. Sept: 1786.”

Detta bref och hans deruti yttrande warma
wänskap, war mig till mycken tröst och hug-
swalelse. 

Som jag nästan på ett helt år ej hade hört
något ifrån Spongborg (om honom se pag: 27.
och 28. Denna Bok:) och ännu mindre någon
betalning, och jag nu tykte tid wara at få igen
mitt, såwida han längesedan borde hafwa up-
burit någon revenu af sin Condition, så skref
jag honom till straxt jag kom till Staden och
kräfde igen min fordran, hwarwid jag äfwen
anförde någon liten förebråelse. När jag nu i
dessa dagar kom en gång till Professor Bill-
mark, så sade Han: ”Herrn har litet pengar at
få utaf mig.” ”Hwad skulle det wara för peng-
ar?” frågte jag; ty jag kom ej ihog Spongborg;
han tog då fram pengarna och frågte om icke
jag hade lånt åt Spongborg något pengar? ”jo”,
swarte jag: ”för ett år sedan lånte han af mig
så och så mycket.” ”De äro nu här” sade han,
”och det är länge sedan jag feck dem; men
som Herrn har bodt på landet och jag således
ej straxt råkte honom, så har jag förglömt sa-
ken.” Jag blef då glad öfwer at jag feck igen
mitt, och i samma hwefwan bekom jag också
följande bref ifrån Spongborg. 

”Högtärade Herre! Gunstige wän och Lands
man!

Den ärade skrifwelsen af den 4. Sept: sist-
wekne, ej mindre kär än oförmodad ärhöll jag
den 17. ejusdem, hwarföre ödmjuk tacksägel-
se härmed hembäres.

Det försäkras, at bli ihogkommen af en
Landsman, och det på ifrån Fädernes bygden
så fjärran ort wäcker hos en wänskaps öm själ
glädjefullaste känslor; men at efter 1. års för-
lopp blifwa påmint af en efter aftal på red-
lighet expedierad sak, förekommer ej mindre
oförmodat. Sednare anmärkning förqwäfwer

aldeles icke åtankan af den hjelp, ömhet och
godhet M: g:st: Herre mig, uti så nödträngd
belägenhet, hwaruti jag då war stadd, ärtedde;
Nej! detta min Herres Hederliga bemötande
bäres i ewigt minne, och mina suckar om min
Herres wälgång, åtfölgde af hjertinnerlig öns-
kan, det den Högste behagade M: H:re med
all andelig och lekamlig wälsignelse bekröna,
lika rena och upriktiga.

För at nu komma till saken, får jag äran
swara, det jag straxt efter min hitkomst, som
skjedde den 14. October sistledit år, genom
ödmjuk skrifwelse till Herr Professor Bill-
mark öfwersände 2. R:D: den 26. October,
hwilket bref jag för säkerheten skull in Specie
recommenderade, som hosgående recom-
mendations attest intygar. Af desse peningar
skulle Magister Wikström och min H:s ford-
ran godtgöras, som afskriften af mitt bref=
Concept widare förklarar, och härhos följer.
Och som jag af Magister Wikström ärhållit
underrättelse, det han bekommit sina p:g:r,
altså äro äfwen M: H:s p:g:rhos Herr Professor
Billmark till M: H:s tjenst deponerade.”

=== han ger mig så addressen till Alting,
som jag hade begärt. ===.
”Inneslutandes === &c: 
Eric Adolph Spongborg.” 

De åberopade bilagorna åtföljde äfwen bref-
wet; och fägnade det mig at finna hos honom
ärlighet och ordhållenhet, hwarom jag redan
började något twifla. Af sammanhanget syns
också, at Herr Professorn hade fått en liten
höflig påminnelse ifrån honom. 

Som Prest Ordination icke skulle skje förr
än i början af nästa månad, så reste jag åter
på en tid till Odensnäs, den 24. Under wis-
tandet där upförde jag mig emot Fröken på
samma sätt, som förra gången. Denna gången
wille Fröken Resa till en Fru Anderssin i Le-
mo Socken, som war Nyligen blefwen gift
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med en Landtmätare af detta namn. Hon ha-
de förut warit gift med en trägårds mästare
som hette Östling, och med honom ej haft
några barn; deraf förmodeligen trygg och sä-
ker, hade hon, så tidigt af sitt Enkestånd,
kommit i så nära bekantskap med sin Hyres-
gäst Landtmätaren, at hon före Enkeårets slut
hade en Son på gården. Denna, då känd under
namn af Madame Östling, kom en gång un-
der sin Enketid till Odensnäs, då Fröken war
mycket sysselsatt med at bestraffa Hennes fel
och förseelse, och det hon med mycket nit
beifrade; dock i all wänskap och glättighet.
Detta war ännu före den tiden, som jag lärde
känna hennes kunder, så at jag trodde hennes
nit wara upriktigt. Nu anmodade Fröken mig
at göra henne sälskap på denna lilla resan till
denna Damen; jag kunde icke neka hennes
begäran utan fölgde henne; men tog med mig
mina Disciplar, för at icke blifwa satt i nöd-
wändighet at wara med henne Ensam. Under
denna resa hände ingen ting anmärknings-
wärdt; Herrskapet war hemma, och under
hennes samtal och sina ärenders afgörande,
botanicerade jag. 

Jag har nämnt, at jag redan hade mina Prest
kläder så tilsägandes färdiga; Men kragor
hade Fröken loft draga försorg om, och kap-
pan hade jag köpt ämnet till; men Fröken
hade försträkt mig pengar dertill, sägandes,
at Herr Generalen hade loft bestå mig kap-
pan. Detta skedde ännu under wår wänskaps
tid; hwarföre jag tackade mycket för hennes
godhet. Nu hade jag tyget till kappan hem
med mig, och om jag rätt mins, så hulpos Fri-
Herrinnan och Fröken åt, at förfärdiga henne
efter en lånt kappas modell. När jag frågte
Fröken om kragorna, som Hon warit så god
och låft hafwa omsorg om så swarte hon; at
jag innan afresan säkert skulle få dem; och
det med mycken glättighet och wänlighet.

Förmodeligen hade hon anmodat Fru Ander-
sin eller ock en Enke Fru Helledai, at förfär-
diga dem. När jag talte derom, så kallade jag
dem: Söndags bokstafwen. för ro skull, såsom
jag hade hört andra kalla dem, hwilket namn
hon fant mycket behändigt, och som wi altid
sedan kallade dem när wi icke wille at Hennes
piga skulle förstå oss. Änteligen om mårgo-
nen, då jag åter skulle resa in till Staden, så
kom Hennes Piga och bar så wäl kappan, som
ock 4. stycken Prestkragar, tillika med 4. styc-
ken Spa=kragor; om någon näsduk äfwen war
med mins jag nu icke mera. Sedan jag hade
gifwit pigan något litet drikspengar, så för-
summade jag icke, at genast gå upp och af-
lägga tacksägelse. 

Under denna min hemma waro befans min
Päls, samt winter=mössa och ett par hund-
skins handskar wara bortstulna. FriHerrin-
nan hade warit god och tagit emot dem och
hängt dem i ett öppet loft, för at under som-
maren kunna wädras och bewaras för mahl.
Men nu woro de borta; och wår mistanka, ef-
ter något öfwerwägande föll på Wäfwaren,
som nu för någon tid sedan hade farit bort;
emedan han icke mera behöfdes. Härom wi-
dare framdeles. 

Den 28. Reste jag åter in till Åbo, och feck där
höra, at Barons Betjent Lundqvist härefter
skulle blifwa Generalens, och dess förra skul-
le bort, hwilket jag tykte om; ty han war
bättre karl än Flinken. 

Hos Birkstedt, där jag i Åbo bodde, bodde
äfwen twenne andra unga Studenter, Kyrko-
Herde Söner ifrån landet; och det i nästa kam-
mare intill min, endast wäggen emellan. Des-
se woro widlöftiga sällar; deras namn har jag
nu förglömt. De höllo ofta mycket stoj och
wäsende; så at jag ofta blef störd i mina göro-
mål. Och deras Studerande tycktes ej wara af
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mycket wärde. Jag war således icke mycket
nögd med detta granskap. Mina reflectioner
öfwer dem och deras upfostran, war wist icke
till deras fördel. En Söndag roade jag mig rätt
mycket åt deras narreri; Folket höllo på at gå
utur Kyrkan, och de hade fönstret öppet; ett
mellanskof war en liten stund emellan fol-
kets gång. Då sade en af dem: ”Det är min
flicka, som först kommer.” Men efter en liten
stund, så kom en utlefwad krokig, gammal
käring, elller flicka gåendes, så långsamt skri-
dandes fram som en skölpadda, och som såg
ut som dödsens brudfrämma. När han såg
henne, så spåttade och swor han så ärbarme-
ligt, öfwer en sådan häxa. Och just sådana
ständiga swordomar, war mig det swåraste at
dageligen höra. Jag för min del gret wist icke
häröfwer, ej heller misunnade honom hans
nya sköna Fästmö. 

Änteligen kom den så länge efterlängtade
Prest Ordinations dagen eller den 4. October.
Wi samlades i Kyrkans Sakristia, där wi alla
genast påkläddes hela mässe=skruden, och
icke, som på somliga ställen brukas med
Mässhaken hängd öfwer ena axeln. I dessa
gamla mässhakar, hwaraf här fans ett ansen-
ligt förråd, såg den ena mer brokig ut än den
andra, så at det utgjorde en besynnerlig eller
snarare löjlig groupe. Wi gingo så partals upp
till Altare skranket; och woro wi till Antalet
omkring 30. stycken. Mitt rum war så långt
ner, at jag hade ungefär 5/6. öfwer mig och
1/6. nederom, hwilket förmodeligen efter
Consistorii mening skulle wara mitt rätta
rum; men efter mitt eget medwetande och
den kunskap jag hade om en del af mina
sido=kamraters lärdom; så hade mitt rätta
rum warit ungefär 7/13. öfwer och 6/13. under
mig, och ick fullkomligen hälften. Men den-
na prejudice, som jag häruti led; ehuru den
något litet förargade mig, satte jag dock mig

fullkomligen öfwer. Ordination geck så, på
wanliga wiset, för sig och då wi skulle aflägga
Eden; och wi till slut skulle den ena efter den
andra, säga slutmeningen: ”Så sant mig Gud”
&c: och jag hörde at somliga sade dessa orden
så mycket lågt; så beslöt jag, at säga den högt
och distinct, det jag ock gjorde med mycken
emfasis och sensation; så at de kunde höra at
jag hade fullkomlig mening och alfware med
min Ed. Sedan Ordination war förbi, och wi
i Sakristian blifwit åfklädda, och wi hade ta-
git på oss wåra kappor; så blefwo wi alla up-
kallade på Consistorii rummet, där wi und-
fingo, inför fult sittande Consistorio, wår
sista förmaning, lärdom och warning &c:
Hwarwid jag tänkte: detta är wäl ganska wäl
och godt och i sin ordning; Men den som icke
sjelf äger inre böjelse till det goda, och en
oskrymtad Gudsfruktan, så är alt detta för-
gäfwes och wärkar föga. Hemkommen i min
kammare blef det mitt första göra, at på mina
knän tacka den allgode Guden som nu hade
fört mig till det mål, hwarom jag, så ofta tilfö-
rene i min fattigdom hade haft så litet hopp.
Jag bad ock om Guds Andes uplysande nåd
och bistånd i mitt ämbete, hwars höga wigt
och wärde ja så lifligen förestälte mig. Och at
jag före Examen och Ordination äfwen så
gjorde följer af sig sjelft.

Preste Eden hade jag afskrifwit2:ne Exemp -
lar af: det ena at inlämna i Consistorio, och det
andra at behålla för mig sjelf; Men at den här
införa anser jag för öfwerflödigt. Jag undfeck
också Mitt Preste=Bref eller Fullmagt på La-
tin, det jag har öfwersatt på Swenska, och fin-
nes tillika med Eden ibland mina papper. Jag
geck så de twå följande dagarna och gjorde
mina afskeds visiter hos Herrar Professorer
och betalte, som brukligt är deras beswär wid
Examen. 

Till slut geck jag äfwen till Callmejjers, hwa-
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rest äfwen war ett främmande fruntimmer.
De lyckönskade mig där till Presten; hwarwid
någon af Cousinerna, frågte: om jag icke nu
war nögd och glad? hwarpå jag, som wille tala
liknelsewis, swarte: ”Jag bör wäl nu wara glad,
då jag är nyss omwänder.” Derwid gjorde det
främmade Fruntimret den anmärkningen:
”Skall det just wara en nödwändig fölgd af
Prestwigningen, och mån omwändelsen kan
ske så punctuelt; jag menar at den, som ej förr
är omwänd, han blir det ock knapp igenom
Prestwigingen.” Häröfwer blef jag så flat, at
jag ej kunde swara ett ord, för min wanliga
blyghet och timidité skull; jag kunde icke en
gång förklara min mening; nämligen at jag
blott syftade på mina kläder; i det jag hade
fått en hel annan drägt. Jag fant ock nu, at
mitt uttryck i alla fall icke war wäl wald; ty
hade jag nyttjat ordet: wänd, i stället för: om-
wänd, så hade jag säkert bättre blifwit för-
stådd. Således mislyckades det aldeles, då jag
nu wille wara qwick. 

X. Capitlet.
Bref och åtskilliga andra Ämnen. 

Före min afresa ifrån Åbo skref jag åtskilliga
bref för at underrätta mina wänner och an-
höriga derom, at jag nu war blifwen Prest.
Och som jag påminte mig, at Öfwerste Löjt-
nant Gripenberg, hade ålagt mig, wid min af-
resa ifrån honom, at icke förgäta, at under-
rätta honom om när jag hade blifwit Prest;
Och som jag då lofte detta så mycket häldre,
som en hemlig tanka wälfdes i mitt sinne af
följande innehåll: Mån han tänker då bewisa
mig någon besynnerlig ynnest ianseende till
at favorisera min kärlek til hans dotter, (se hä-
rom widare pag: 683. Andra Bok:) så full-
gjorde jag nu Detta löfte med följande Bref. 

”Titul: ===!

Åtankan af den grace och ynnest, som Tit:
mig bewist hafwer, uplifwar altid hos mig
hugkomsten af de glada stunder, som i Herr
Tits hus jag har förnött, och äfwen ock i sam-
ma mån den tacksamhet och ärkänsla, som
jag billigt bör hysa och wisa deremot; samma
glada känslor påbjuda mig ock nu, at i djupas-
te ödmjukhet härmedelst upwakta Tit, och
tillika göra Tit: underrättad om, at Försynen
nu har så wändt min lycka, at jag, uppå Hög-
wälb: H:r Bar: och Gener: Löjt: Wilh: Carpe-
lans vocation, är blefwen Prest, som skedde
den 4. innewarande, hwilket jag så mycket
mindre har kunnat underlåta at notificera,
som Tit: wid mitt afskedstagande ifrån dess
hus flera gångor uttryckeligen befalte mig
det. Jag Conditionerar tillika hos Tit: C: Efr:,
Carpelan, och njuter Lön både som Prest och
Informator, och mår föröfrigt ganska wäl.
Om min djupaste wördnad till Hennes Nåd
och små Fröknarna, samt om min hälsning
till H:r Fendrikarne, anhåller jag ödmjukeli-
gen. Jag beklagar mig, at jag ej feck det nöjet,
at träffa H:r Fendrik Carl när han nu sist war
i Staden; På ett ögnableck feck jag änteligen
hälsa på hennes Nåd när jag geck ur Kyrkan,
som berättade mig, at Fendrik Carl äfwen
skulle komma; jag sökte wäl honom, och hade
så gärna welat träffa honom; men det hoppet
slog mig felt. Min endaste längtan wore nu,
at i några ord undfå en glad notice om Tit:
och dess Höga Familles wälstånd; men som
jag känner Tit: många och trägna göromål,
wågar jag ej at af Tit: sjelf anhålla derom; utan
hoppas, at någon utaf Herrarna Fendrikarna
täktes hedra mig med några rader. Med dju-
paste wördnad &c:

Åbo den 6. Octob: 1786. P: Stenberg.” 

Till Magister Sædenius skref jag, utom un-
derrättelsen om, at jag hade blifwit Prest föl-
jande slut=mening. 
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”Se således hafwer Herren hulpit mig, utan
at jag har behöft, at taga min tilflygt till Fins-
ka Församlingar, och jag hoppas, at han hjel-
per mig härefter också; Derföre will jag för-
bida Herrans wink, och jag tror at han ej lärer
förgäta eller förglömma mig. Framhärdar” &c: 

Detta syftar på hans trägna anmaningar at
lära Finska språket för at winna bättre ut-
komst. Hwartill jag ej hade lust. Se mina tan-
kar derom pag: 142. 143. och fl: ställ: 2. Bok: 

Uti brefwet till min Far, efter underrättel-
sen om at jag hade blifwit Prest skref jag som
följer:

===. ”Jag har i Lön utaf Generalen 600.
daler; för mina Disciplar, som jag likafult be-
håller, får jag 900. daler utaf Generalens Bror-
sonÖfw: Löjt: Carpelan, som är min Patron;
desutom har jag för 2:ne Månad sedan fått en
ny Discipel ifrån Swerge, som också heter
Carpelan, som är Öfw: Löjt:s Cousins Son för
hwilken jag ock åtminstone skall hafwa 300.
daler, så at jag kan göra min Lön till 1800. da-
ler. Si sålunda hjelper Gud underligen sina
barn fram i werlden; så lät han komma litet
krångel emellan i Nordmaling (Se pag: 160.
189. och 190. och fl: 3:dje Bok:) på det han
skulle gifwa mig det som bättre war. Tackom
derföre med mig denna barmhertige Guden,
som så underligen hafwer hulpit mig fram
igenom så snäfwa wilkor, och hwi skulle wi
ock icke Härefter, med full förtröstan hwila
på hans försyn, och med alt tålamod och
barnsslig undergifwenhet, förbida hans hjel-
pestånd.”

På min Fars fråga i sista brefwet om öfwer-
sändandet af de 4. R:D: som Sokne=Boerne
hade skänkt mig swarte jag således: 

”På det förbintligaste tackar jag alla dem,
som, så frikostigt hafwa welat bispringa mig.
Föröfrigit wille jag med det aldra första hafwa
dem hit öfwersända uti recommenderat bref,
som Herr Comminister Nordlund förmode-

ligen är så god och bestyrer om; sedan Post=
pengarna äro afdragna; Ty jag är ganska nödig
om dem; emedan jag har haft ganska stora ut-
gifter, wid detta tilfället, emedan alt tilsam-
mans räknat stiger till 970. daler ungefärligen;
hwartill kommer små utgifter omkring 68.
daler; Så at jag nu är skyldig 139. D: 16. [öre]
Föregående årets Lön är således åtgången och
mera till; så at min Far häraf ser, at penningar -
na blifwa wälkomna, och ju förr desto bättre.

=== Min kappa, som är af kamlott, kostar
mig, utom skräddare lön, 7. RiksD: 37. sk: –
Det är just ej wärdt at så widt utropa om min
fördelaktiga Lön, om så wore, endast för när-
maste slägtingar.”

Sedan denna Posten jämte flera bref war ex-
pedierad, så reste jag samma dag till Odensnäs
emot qwällen, den 6. eller Fredagen, då alla
påstodo, at Prestekläderna klädde mig myck-
et wäl. Wid min sista hemma waro hade Ge-
neralen ålagt mig, at Predika för honom den
8. eller 4. Stora Bönedagen. Härtill hade jag
hit intill aldrig det minsta hunnit bereda mig.
Jag satte derföre upp om Lördagen ett kort
utkast på ett qwart ark; och mediterade der -
öfwer så godt jag kunde; och det geck skäligen
braf för mig, och i sanning bättre än när jag
mången gång mera hade läst öfwer. Denna
feck således passera för inträdes Predikan för
Generalen. Och han war dermed fullkomme-
ligen nögd. och den som icke wiste det kunde
wist icke höra at jag så litet hade beredt mig.
Jag war nu nögd at det så wäl aflupit; men nog
war jag något misnögd deröfwer, at Genera-
len, så hastigt ålade mig ett sådant arbete, och
alla i huset beklagade mig om Lördagen, och
ansågo Generalens påstående wara nog hårdt.
Och gamla gårds Inspectoren Tolpo, en he-
ders gubbe, kom till mig om qwällen och för -
undrade sig öfwer at jag på så kort tid hade
kunnat göra en sådan Predikan; ty jag wet
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icke sade han när Herrn har läst öfwer det
minsta. Nu feck jag mycken tillökning i ar-
betet, ty Generalen wille at jag skulle predika
hwar Söndag; men som jag tykte, at det war
alt för trägit, så tog jag mig frihet at hwila nå-
gon Söndag då och då, och Generalen feck
tycka, hwad han kunde derom. Dock likwel
sade han ingen ting därom, och utan twifwel
bidrog Fröken mycket dertill. 

Som jag förut har nämnt, så höllo wi ofta sam-
tal om hwarjehanda ämnen, FriHerrinnan,
Fröken och jag, sedan wi hade spisat, och jor -
de wåra reflectioner öfwer ämnet som före-
hades. Nu föll samtalet en dag på fruksam-
ma pigor, som bidrogo till folk förökelsen; Då
Fröken yttrade sig: ”I år hafwer det icke welat
fort för dem.” Hwarwid jag tänkte: ach du
skrymterska! du tänker icke på dit egit upfö-
rande; åtminstone fordom; och kanske äfwen
nu; det är kanske nu blott åldern, som gör dig
säker för fölgderna. Ach at din förstälning
kan gå så långt; at du, som är lika brottslig, så
mycket och bittert kan tala på andra. Jag und-
rar hwad samwetet innom dig kan säga, när
du så oblygt kan tala på andra. Men sådant är
skrymtarens wanliga sak, på det at han må
kunna inbilla andra at han är ren och full-
komlig. 

Söndagen därpå utbad jag mig af Herr Gene-
ralen frihet at fara till Masco Kyrka, som
skedde i Frökens och mina Disciplars säll-
skap; och kanske äfwen i FriHerrinnans, det
jag nu ej så noga mins. Där mässade jag i Kyr-
kan, hwilket war den första gången, som jag
har mässat wid offentelig Gudstjenst; hwar-
efter wi åter reste hem. Herr KyrkoHerden
Cairenius lärer ock denna gången hafwa rest
med oss till Odensnäs för att wiga ett Brud-
par; ett Torpar folk som lydde under gården;
såsom han hade förut loft uti ett bref till mig,

uti hwilket han äfwen hade updragit mig åt-
skilliga Commissioner hos Baron i Oecono-
miska wägen; dem jag så widt det sig göra lät
expedierade. 

En liten fattig flicka war i huset uptagen. Och
som hon altid war sjuklig, så mistänktes, at
hon torde hafwa maskar, hwarföre jag wille
försöka, at bota henne efter Hoffbergs anwis-
ning med Trejonrot.49 Jag gaf då henne in
några dagar deraf; men, som jag, af någon an-
ledning, kom till at uphöra dermed; så kunde
jag ej få ärfara, om det gjorde någon wärkan
eller ej. 

En dag kom Baron i min kammare, för at höra
efter hwad hans barn hade läst. Jag wiste ho-
nom då, mitt upprättade Schema, hwarefter
de hwar dag läste; Näm:n, utom at skrifwa
och Räkna, så läste de Bibliska Historien, nå-
got i allmänna Historien, geographien, Eu -
clides, Möllers Lärobok,50 och Catechesen &c:
sådant smått. När då Baron fant, at de icke
Läste Latinska grammatican eller Latin; så
blef han misnögd och bannade mig derföre.
Jag ursäktade mig dermed; at såwida sådant
intet af Baron war begärt; så hade jag ej kun-
nat företaga en sådan lectur. – ”Jag har tagit
för gifwit” sade han, ”at Herrn opåmint skulle
förstå at låta läsa Latinet.” – ”Det kan så wa-
ra,” swarte jag; ”men som Herr Baron ingen
ting har nämt derom och de äro engagerade
till militair Ståndet, så har jag trodt, at Latinet
wore för dem öfwerflödig. Men de kunna wäl
härefter få börja läsa den.” ”Ja de måste nöd-
wändigt ske;” sade han. Och dermed geck han
sedan; föröfrigit nögd. 

Den 21. hade min äldre Discippel Willhelm
Carpelan gått till Capitén Käpplers ett ären-
de, och blott råkt Frun hemma. När han kom
hem sade han till mig: ”Herr Magister: intet
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wet jag huru det står till med Fru Käppler; jag
tror hon är tokig; ty hon frågte: Huru mår
Prest Frun på Odensnäs, och huru många
barn hafwa de?” Meningen häraf kunde han
icke begripa; men jag fant häraf, att sqwalret
war i full activité. Jag swarte honom, at hon
torde tala i yran; ty hon lärer knapt warit nyk-
ter. Ty gumman war känd för det felet. Jag
satte mig öfwer sådant sqwaller; och tröstade
mig med mitt goda och rena samwete. 

Den 22. eller på 19. Sönd: P: Trinit: skriftade
jag Herr Generalen, som war mitt första
Skriftermål som jag har hållit. 

Dagen efter reste Herrskapet bort på nå-
gon visite, då jag kuskade wagnen, hwilket
göromål äfwen war första gången, som aflopp
wäl utan någon olyks händelse. 

Generalen hade en hund, som han hölt myc-
ket utaf, ehuru han war ganska ful. Denna
som hette Flink feck häftiga convulsjoner,
den 28. och innom några minuter dog han
wid Generalens fötter, hwilket tyktes något
wärka på hans humer. Fröken war ock med
mig närwarande, som blef straxt derefter
sjuk. Antingen åsynen af denna något rys-
wärda händelse wäkte någon alteration eller
af någon annan orsak wet jag icke; dock blef
hennes sjukdom icke långwarig. 

Denna tiden war mitt hjerta mäst altid sorgse
och bedröfwat. Det förhållande, som jag war
i i anseende till Fröken wäkte mig dageliga
smärta. Jag fant nu at jag för ingen del kunde
gifta mig med henne, om jag icke skulle blifwa
oboteligt olyckelig. Och at åter slå upp med
henne, syntes mig icke instämma med en ärlig
och redlig karls gifna löfte; Det war wäl sant,
at hon aldrig hade gifwit mig något wärkeligit
löfte; men sedan jag allaredan hade gått så
långt och således både närt och stärkt hennes

hopp; så skulle det synas wara ganska illa och
kärlekslöst af mig gjort, at så platt öfwergifwa
henne; Ty otrohet i kärleks eller giftermåls sa-
ker, har jag altid ansedt med afsky; hälst
mången derigenom icke allenast har fått en
djup och smärtande sorg; utan ock ej sällan
förlorat sina sinnens bruk. Och at jag nu sjelf
skulle blifwa= eller åtminstone i hennes ögon
skulle synas wara den, som wore orsak till nå-
gon sådan hennes olycka det ömmade mig rätt
mycket. Hälst jag nu alt för wäl såg, huru Hon
på alt sätt sökte återleda mig till wårt förra
förtroliga och wänskapsfulla umgänge; och
då jag fortfor, at dageligen hålla mig på ett wist
afstånd i detta afseende, så syntes hon blifwa
bedröfwad och sorgse deröfwer. Hwilket altid
förnyade och ökte min sorg. Ty sådana ämnen
ansåg jag såsom det ömaste som åtföljer men-
niskan, hwarföre kärleks afairer med mycken
warsamhet och förnuft böra hanteras. För
ingen del kunde jag nu mera tänka på någon
förening med henne; derföre undwek jag med
all sorgfällighet sådant, som kunde synas syfta
ditåt; och wille jag således småningom leda
henne på den tankan, at hon i det afseendet
alsintet hade at hoppas; Men jag wille också
derjämte söka öfwertyga henne, at jag på intet
wis leddes af hat och ilwilja emot henne; der-
före bemötte jag henne tillika med all den,
höflighet, allmän aktning och tjenstaktighet,
som jag kunde, och som icke kunde mistydas
till förmån för hennes hopp. Jag wille äfwen
därmed wisa, at, om saken någon gång kom-
me till Förklaring oss emellan, Hon då tyde-
ligen skulle finna, at jag uti alt, hade sökt at
upföra mig öppet ärligt och okonstlat. Mitt
beslut war således tagit; at aldrig mera begära
henne; Men då borde jag äfwen låta Henne så-
dant tydeligen weta; och äfwen lika upriktigt
gifwa Henne tilkänna de, i mitt tycke, giltiga
orsaker som hade föranlåtit mig dertil. Men
sättet huru sådant borde skje war nu det, som
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mäst oroade mig. At munteligen sjelf det gö-
ra, hade jag omöjeligen hjerta till; igenom 
andra kunde jag det icke Heller; ty jag hade,
där på negden ingen, som jag kunde anförtro
mig till. Det enda medlet som derföre återstod
war at skrifwa; Men huru skulle jag skrifwa
härom, på ett för henne minst sårande eller
stötande sätt? Huru ställa till saken, at hon li-
kasom oförmärkt skulle till slut finna, at hon
sjelf wore den i fråga warande Personen? Efter
mycket funderande Härom stannade jag i det
beslutet, at under form af en liten Roman an-
föra alt hwad, som hade händt oss emellan;
samt derunder wisa hurudana mina tankar
warit wid hwarje tilfälle; Hwad som ofta hade
synts mig tadelwärdt eller åtminstone twety-
digt, samt huru, och på hwad grunder jag åter
altid hade sökt at urskulda henne, samt uttyda
alt till det bästa. m:m: Jag började således detta
arbetet. Händelsen förestälde jag wara skedt
i Cambrigde och på ett gods nära därtill, och
Personernas namn skref jag bakfram, så at
Hon hette Miss Naleprac. och jag Herr Greb-
nets. m:m: Och härpå skref jag så snart jag
hade den minsta ledighet. 

Den 1. Novemb: war nu kommen, då Fröken
lät mig weta, likasom oss emellan, at Gene-
ralen hade skänkt henne det lilla Frelse Hem-
manet i Töfsala Socken, som Hennes Bror
Maximilian eller Fendriken Carpelan förut
hade besutit. Denne hade hittils fått bo på
detta hemman och nyttja det såsom sitt eget;
men Generalen ägde det. Men som denna
Fendriken igenom en gammal Enkas död feck
ärfwa ett godt Säteri i Nyland, det han genast
sålde för 111,000 daler; och strax köpte sig ett
godt Rusthåll för 40,000 daler, så behöfde han
icke det lilla Hemmanet mera, hwarföre Ge-
neralen skänkte det åt Fröken, det hon nu
gjorde mig kunnig om; som jag tykte för at
låta mig förstå at hon ägde något, och at hon

hade fastighet, som för mig borde wara ett
nytt bewekande skäl, at fortfara med mitt
förra förtroende. Men Hon kände icke at så-
dant, på mig gjorde allsingen wärkan.

Par dagar derefter skulle Fröken låddas spå i
Caffe i FriHerrinans kammare, såsom Frun-
timren wanligen pläga roa sig. Hon spådde
mig då, at jag skulle få en stor sorg. Jaja tänkte
jag; jag har den allaredan; Och wiste du at du
sjelf är orsaken dertill, så torde icke heller du
wara så wäl till mods. Men ännu är du glad;
dock kommer wäl också din tour någon gång.
Min sorg wärkade också på mig i sömnen, så
at jag oroades af elacka drömmar, såsom den
4. då jag tykte, at någon sköt mig igenom båda
mina armar; m:m: Hwilket ändock det war
blott drömar, af ingen eller föga betydenhet,
så wäkte, och ökte de dock min sorg och oro.
Isynnerhet war den 7. för mig en sorge dag;
ty utom det at wissa stunder woro för mig
mera smärtefulla; så hade jag äfwen fått höra
något sqwaller efter Löjtnant Fällbom, hwil-
ket jag ej underlät, at påminna honom om.
Och det war just denna dagen, som jag måste
upbära Herr Barons bannor, som höra hit. (Se
pag: 277. den: Bok:) Likaledes talte Löjtnan-
ten om sin hafda dröm at jag skulle gifta mig
med Fröken, hwilket alt ganska mycket ökte
min bedröfwelse, så at jag i hemlighet fälde
mången tår. 

Min Lilla Roman skref jag wäll alla dagar,
men som jag hade tre Disciplar och ofta Pre-
dikan om Söndagen, så hant jag ej mycket
skrifwa derpå; jag tyktes wäl wara så kort,
som möjeligt war; men jag såg dock at arbetet,
blef widlöftigare än jag trodde, samt at det
skulle draga länge ut på tiden innan det
kunde blifwa färdigt. Hwilket åter war at för-
länga min sorg. Men jag kunde icke heller
kortare föreställa saken; emedan jag wille an-
föra hwarje händelse, och det så tydligt, at
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hon nödwändigt skulle känna igen sig sjelf
uti den förestälta Hjeltinnan. Men För at nu
imedlertid söka tröst hos en god wän, och
winna någon lindring i min sorg så skref jag
följande bref till Rikström, för at så mycket
förr inhämta hans mogna råd. 

”Min Honette och förtrogna Bror!
Med hwilken förnöjelse jag emottog och

igenomläste, min K:B:s Bref, kan jag nu ej be-
skrifwa. (Se pag: 257. den: Bok:) Det gör til-
fyllest, at säga, at jag deruti, helt och hållet
igenkände dit redliga dit ärliga hjerta: det är:
jag igenkänner dig och gläder mig, at wara så
lyckelig, at äga dig till Wän. Men jag will ej
borttaga rummet för andra saker.

Du tar då wärkelig del uti mitt hjertas be-
kymmer; du begär en öppenhjertig relation
om mitt iråkade bekymmer; du wågar för-
säkra om säker Postgång oss emellan. Hwad
kan jag då mer begära? Wälan då: jag will
stilla din nyfikenhet, dock med det förbehåll,
at jag wid dit samwete förpliktar dig, at ej
yppa det för en enda menniska, för den Per-
son skull som det angår. Men om du rätt skall
döma om den saken; så borde du hafwa en ut-
förlig relation härom; men hwarken har jag
tid eller rum, at författa en sådan; jag will då
i möjeligaste korthet wisa hwaruti mitt be-
kymmer består. Jag förmodar, at du har fått
mitt bref af den 6. October, uti hwilket jag
berättade om min lycka i det jag (Gudi lof)
har blifwit Prest. Jag nämner wäl äfwen där,
at jag war någorlunda till humeurs; men det
war den tiden då jag war skild ifrån objectet;
men det oroar mig äfwen nu ganska ofta,
fastän jag ibland är tämmeligen munter; dock
är det ingen dag, och knapt någon timma,
som jag icke tänker derpå.

Du frågar: om jag fattat tycke till mitt jord-
bruk med eller utan afsikter? hwilket senare
säger du wore det önskeligaste, om möjelig-

heten sådant tillåter, ianseende till mig sjelf,
det du dock befarar ej låter göra sig. Jag för-
säkrar dig at min oro ej härrör af någon sådan
grund; nej, Gud ske lof, jag har härwid ett
godt samwete. Jag will då komma till sjelwa
berättelsen.

Du wet hos hwilken jag har Condition; den
samma har jag ännu. I samma gård bor ock
General Löjten: Carpelan, Herr Barons och
Öfwerst: Löjten: Farbror, där bor äfwen denne
sednares Syster Fröken Carpelan, den samma,
som har förorsakat mig så mycken oro. Icke
långt efter jag kom hit i fjol höstas tilböd mig
Generalen vocation, den han ock redan straxt
efter Jul gaf mig, fri ifrån alla afsikter, som
hade kunnat oroa mitt samwete, hwilket 
mycket gladde mig. Jag will nu tala om Frö-
ken, och beskrifwa Hennes charactere. Hon
är nog, och nästän för mycket framliden i ål-
der, omtrent 40. år, och har aldrig haft någon
skönhet; men är dock ej altför ful. Hos henne
fins en underlig blandning af ondt och godt.
Hon har ett kinkigt humeur; ty när man ej al-
tid råkar ställa sig efter Hennes nycker, så låter
hon höra sin lilla ondska med rätt bitande ut-
låtelser; Hon ser altid andras skyldigheter och
fel, och underlåter ej at påminna om dem, och
blandar sig ock ofta uti det som Henne ej an-
går. Dock har jag tykt, at det ej altid sker af
upsåtelig ondska; utan ofta i wälmening. På
andra sidan åter är hon ömhjertat och medli-
dande emot nödlidande; Hon resonerar ibland
ganska förnuftigt, och N:B: wisar mycket
tecken till alfwarlig gudsfruktan. Jag war för
Henne fri ända till i sommars, då jag blef be-
wekt, dels af någon ärkänsla och tacksamhet;
ty hon har flera gångor wist sig taga del uti
mina omständigheter; men isynnerhet har jag
at tacka Henne för den hederliga Lön, som
Generalen har loft mig; Dels af medlidande
at fria Henne ifrån de frestelser, som sådana
fruntimmer kunna wara underkastade; men
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förnämligast af det alfware, som hon wiste
med sin Gudsfruktan, blef jag bewekt, säger
jag, at söka öfwerlämna Henne mitt hjerta,
som jag af flera omständigheter tykte Henne
åstunda. Jag fant wäl den påtageliga olikheten
till ett sådant partie; men jag tänkte: jag må
söka huru länge jag will, så får jag dock ej nå-
gon fri från fel; och om wärkeligen hennes
gudsfruktan är rättskaffans, som jag har alla
skäl at tro, så kan wäl Hennes kinkighet med
tiden ge sig, igegenom ett saktmodigt upfö-
rande. Föröfrigt tänkte jag möta den med at
begära af Henne en ed, at Hon aldrig skulle
blanda sig i mina ämbets syslor, hwilket jag i
alla fall tänker göra, med hwem som hälst kan
blifwa min hustru. Enligt detta beslut talte
jag Henne till och begärte Henne; men feck
ej annat swar, än at jag, såwida det war för
brott, ej borde tänka derpå, eller ock talte Hon
bort saken; men imedlertid wiste Hon sig
mycket nögd med mig; ty Hon lät aldrig förstå
någon owilja, om jag fattade Hennes händer
eller lindade min arm om Hennes lif, hwaraf
jag trodde, at Hon swarte annat än Hon tänkte
&c: och jag hade ändock hopp. Alt detta är Ge-
neralen än i dag okunnig om, som aldrig har
warit för giftermål. Baron och Öfwerste Löj-
ten: torde hafwa någon mistanka; Men Fri-
Herrinnan, menar jag wet mera, som likasom
i alt annat, äfwen i detta, tänker ganska för-
nuftig och hederligt.

Jag reste så till Åbo, at där igenomdrifwa
Preste=saken i Consistorio helt förnögd in-
nom mig sjelf; ty jag trodde mig hafwa träffat
ett åtminstone för närwarande tider dygdigt
fruntimmer; ty hwad ett sådant åldrigt frun-
timmer tilförene warit, i den wägen kunde
jag något så när föreställa mig, men wille ej
då widare fråga derefter, då jag för det när-
warande war öfwertygad om Hennes guds-
fruktan, ehuru denna åtankan ibland gjorde
mig litet orolig. Men ach hwad blef jag icke

häruti bedragen! Hela Hennes gudsfruktan
war ej annat än förställning och skrymteri.
Ty märk I Åbo blef jag bekant med en Ser-
geant, som när han en gång gjorde mig visite,
frågte: Huru mår Fröken där på Odensari? –
braf så mycket jag wet. – Brukar Hon sina
kunder ännu? – Hurudana kunder? – Han: De
säga at Hon mycket tycker om och älskar
manfolk, när Hon kommer deråt; Om jag wo-
re i Herrns ställe, jag skulle wist hålla mig
framme. – Nej det aktar jag mig för, swarte
jag. Detta alt hade jag wist ansett blott såsom
sqwaller och förtal om jag ej sjelf förut hade
haft så många anledningar, at tro det samma,
dem jag dock, wiljande förena dem med Hen-
nes gudsfruktan, och om hwilken jag tyktes
hafwa så oswikeliga prof, sökte till det bästa
uttyda, antingen såsom skämt eller annor-
lunda; ty jag kunde omöjeligen inbilla mig, at
Hennes förställning skulle gå så långt.

Anledningar, som sedan jag, efter nämnde
visite fick öpna ögon, och då jag noga jämfö-
rer det ena med det andra, blifwa alt mera och
mera påtageliga, så at det blir ingen ting öf-
rigt, som på något wis kan dem lindra. An-
ledningar, som komma mig, at tro, det Hon
lärer hafwa inbillat sig, at jag torde behöfwa
rasa ut förr än jag blefwe Prest, en tanka som
ganska mycket oroade mig.

Se detta min Wän utgör min olycka, detta
utgör min sorg, at jag skulle råka ut för en så-
dan en. Hör ännu något min Bror och ge mig
snart goda råd. Ifrån den omnämnde stunden,
har jag, oaktadt alt detta, balancerat om jag
skall öfwergifwa Henne eller ännu hålla fort.
Du ser hwad stort skäl jag har till det förra,
utom Hennes ålder, höga stånd och konstiga
sinnelag, som jag sedan funnit wara sådant,
at hon spelar fina streck, at kunna få fram
hwad hon will; dertil med må jag ju, wid så
fatta omständigheter, utan at heta trolös,
kunna rygga, hälst Hon aldrig har nånsin gif-
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wit mig ja; ehuru jag förr begärte det flera
gångor. Men när jag nu åter tänker på andra
sidan; så är det ett enda skäl, som skulle kunna
hålla mig fast, och det är i mina ögon ganska
stort, nämligen, at jag borde uprätta en för-
fallen dygd, fria Henne ifrån widare frestelser
och för at föra Henne till renare och alfwar-
ligare Gudsfruktan; och torde hon åter för-
falla till widlyftigheter om jag öfwerger hen-
ne. Dock kostar det ganska mycket på at taga
en maka den man känner för en sådan; och
desutom förr än jag kan komma i det cas, at
jag kan gå at gifta mig, och jag imedlertid
skulle med Henne wara trolofwad, så torde de
åren hos Henne wara förbi, på hwilka jag kun-
de förwänta några arfwingar; dock detta wore
intet, endast Hos Henne funnes hwad som
wara borde. Se i hela denna olyckan har mitt
öma hjerta störtat mig, då jag ömade för Hen-
nes tillstånd, och blef förblindad af Hennes
skenhelighet.

Hör nu mitt tagna beslut, och säg om jag
skall utföra det eller ej. Jag war i Åbo då jag
feck denna olyckliga underrättelsen jag be-
slöt då straxt, endast ännu en gång tala Henne
till, skulle hon då gifwa samma swar, som förr,
så skulle jag taga Henne på orden, och säga
adieu, skulle tilbudet åter emottagas, så torde
jag nödgas hålla fort. Imedelertid skulle jag
då hafwa färdig en upriktig och utförlig be-
rättelse, på hwad som är händt emellan Hen-
ne och mig med bakfram stafwade namn, och
likasom det wore händt i England; till exem-
pel, at kalla mig Grebnets, och med den bifo-
ga ett alfwarsamt bref, at förmana Henne, at
med mera alfware tänka på sin salighet; ty så-
som Prest och Hennes själa=sörjare har jag ej
samwete at tiga, och at munteligen tala med
Henne faller mig för swårt. Jag blef Prest och
hastade hem och sedan har mitt upsåt, at än-
nu hålla fort, blifwit mera wacklande, och
törs jag nu ej tala Henne till af fruktan, at Hon

skall taga mig på orden, och jag är wilrådig
om jag nånsin mera skall göra det, derföre har
jag ej nämnt ett ord sedan den fatala visiten,
hälst jag finner tydeligen Hennes förundran
öfwer min långa tysthet och tyckes hon en-
dast wänta förnyandet af min begäran för at
emottaga den.

Min berättelse till Henne har jag wäl bör-
jat; men som jag utom Disciplar, äfwen har
Predikan hwar Söndag, så har jag så ganska li-
tet hunnit skrifwa på den, och jag ser at det
drar långt ut innan den blir färdig. Imedlertid
måste jag wisa mig ännu lika i det, at jag
ibland fattar Hennes hand, tils jag hinner fat-
ta något wist beslut; och jag tror wäl at Hon
har märkt min kalsinnighet, och tyckes Hon
wara bedröfwad deröfwer; men fördubblar
sin tjenstaktighet, hwarföre den där lilla för -
ställningen, som jag nödgas bruka, faller mig
så mycket swårare, hälst min kärlek för Hen-
ne är mycket förkolnad, fast jag ibland öm-
mar, när jag ser Henne och tänker på Hennes
tilstånd. Och som jag ej wet huruwida jag
framdeles, kan öfwertala mitt hjerta till nå-
gon större ömhet emot Henne, så torde det
falla mig för swårt, at handla något emot mitt
hjertas böjelse. Jag tror mig dock skyldig, at
skicka Henne en sådan berättelse, på det Hon
må se mitt rena upsåt och ej tro sig hafwa or-
sak, at kalla mig trolös eller wara brotslig i nå-
got; dels ock, på det Hon må se orsaken hwar-
före, om jag ryggar; och änteligen; på det Hon
må få tilfälle at förklara sig om det är möjeligt
at Hon är oskyldig, det jag dock omöjeligen
kan tro, åtminstone intet i alt. Hon är föröf-
rigt mycket lätt rörder och bewekter, så at jag
wågar Hoppas, at Hennes Gudsfruktan icke
är alt förställning; utan at Hennes begärelser
äro så starka, at de öfwerwäldiga Henne; eller
är Hon af wanan nödgad, at fortfara med sina
kunder, så at jag tycker at det är såsom när sä-
den faller på hälle=berget.
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Imedlertid har jag anbefalt denna saken i
Guds min Frälsares wård, jag hoppas at Han
styrer den till mitt bästa. Jag hafwer ifrån förs-
ta stund jag tänkte härpå, i mina böner städse
bedt, at Gud wille härpå göra en sådan utgång,
som länder till min och Hennes så wäl tim-
meliga, som ewiga wälfärd: och jag hoppas, at
han hörer mina böner. Ge mig snart goda råd
jag wäntar med otålighet derpå.

På det du ej må tro, at mina mistankar äro
blotta inbillningar, och härröra af swartsjuka;
så borde jag berätta för dig mina omnämnda
anledningar; men rummet tillåter ej här en
så widlyftig berättelse; dock will jag, efter jag
ännuhar något rum, något tala om de kortas-
te. Du wet wäl hwad det, i denna tiden, bety-
der, at tumma; nämligen: ett rendes vous. I
wåras geck jag ibland och promenerade med
FriHerrinnan och Fröken i det gröna, som
den senare, den tiden, war något opassliger,
så tilböd jag mig at leda Henne under armen,
och hölt således hennes hand; men hwad blef
jag icke flat, när jag utan at weta ordet af, förr
än hon satte sin tumme emot min, jag täktes
då ej taga bort min; men tänkte: detta hade
du nog kunnat låta bli; Har du gjort det i nå-
gon oloflig afsigt, så will jag wisa at det ännu
finnes dygd äfwen ibland karlar, också denna
fördärfwade tiden. Detta kunde jag dock ej
tro wara Hennes afsikt; men uttydde saken
så, at Hon önskade ingå trolofning med mig,
och i det fallet, tänkte jag, så behöfwer jag
minsan besinna mig på saken. Denna tum-
ningen bidrog ock något till mitt beslut, at
sedan begära Henne. Wid pass tre weckor
derefter, då jag en gång reste med Henne till
Åbo, och wi i qwarteret woro tilsammans, så
skulle hon sätta något i lag på sina kläder, och
sökte knappnål, men hon hade ingen för
hand; så sade jag: jag will se till om jag har nå-
gon i mina kläder; men till olycka så fant jag
ingen, hwarföre jag sade: nej jag råkar intet

hafwa någon på mig jag nu eller; Hwarpå Hon
swarte: Så! Har Ni ej någon knappnål! det är
ganska illa det. Jag blef stum, och sade ej ett
ord, och tänkte: mån du will upmuntra mig
till något med dessa orden? Men jag uttydde
det blott såsom skämt; men tänkte: du hade
wäl kunnat hålla inne med dessa orden; Men
efter Sergeantens underrättelse förstår jag
wäl hwad Hon mente båda dessa gångorna.
Dessa äro dock de minst bindande anledning-
arna. När jag tänker på dessa, så finner jag
ingen lust hos mig, at fortfara och tycker mig
hafwa fullgjort min skyldighet, om jag, ige-
nom förenämnde bref, söker upmuntra Hen-
ne till renare dygd; Men då jag åter rådfrågar
det medlidande, som jag altid bär för fattiga
och gamla oförsörgda Fruntimmer, så blir jag
wilrådig.

Se sådan är nu min wän hela saken, lät nu,
för alting, ingen härom få kunskap, om du
annars är mån om min heder, som du ser wara
härmed förkupprad. Det gläder mig dock, at
du min Bror är så wäl nögd med dit åkerbruk;
men beklagar, at dig ett så stort hinder möta
skall, at det ej kan häfwas utan innehafwa-
rens död. och imedlertid gå så wäl dina, som
Hennes bästa år förbi. Gud gifwe oss båda ett
godt slut härpå å ömse sidor, är den hjerteliga
önskan, hwarmed &c:

P: Stenberg.”

Detta Bref inlämnades på Posten den åttonde
i denna månad. 

Den 22. war något främmande hos oss och äf-
wen Herr KyrkoHerden Cajrenius. De woro
alla samlade i Barons kammare, utom Fröken,
som stod just i dören talandes med de inne-
warande, och Herr KyrkoHerden, som stälde
sig bredewid Henne, dock så at han fattade
Frökens hand, bakom hennes rygg, men så at
ingen kunde se det mer än jag, som i det
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samma kom in ifrån nästa rum, utan at de
såge mig. Härwid tänkte jag: Ach du skrym-
tare! du som så heligt ifrade emot min lilla
oskyldiga Comoedie (Se pag: 71. f: den: Bok:)
Huru kan du nu, som sjelf är gift, så lönskt
insinuera dig hos Fröken, med at så förtroligt
stå hand i hand; det ser ut som du förut wore
wäl bekant med Henne, och kanske af egen
ärfarenhet funnit nödwändigheten af at gif-
wa mig dina trogna warningar för Hennes
konster och illistigheter; kanske äfwen du
torde hafwa af nöden at för egen del ej glöm-
ma dessa dina warningar. (Se pag: 85. den:
Bok:)

Min ständiga sorg och de mångfaldiga prof af
förställning, mun Christendom och skrym-
teri, som jag tyktes finna icke allenast hos
Fröken; utan äfwen hos Hennes Bror och Far-
bror m:m: gjorde at jag blef mycket uprört i
dessa dagar, så at jag, under innerligt bekla-
gande af sådant ogudaktigt wäsende, under
gudaktighetens larf, satte mig neder och un-
der många tårar skref mitt så kallade Ode, på
heroisk wers, som fins ibland mina poëtiska
arbeten under N:o 30. Hwari jag utgöt mina
hjertats känslor och sorg; och så lifligt, som
jag kunde, afskildrade skrymteriet, och sökte
ådagalägga dess wederstyggelighet. Jag kal-
lade det: Ode; men jag får anmärka at jag ej
wiste hwad som egenteligen utgör ett Ode.
Och som dess innehåll så wäl instämde med
min Predikan på 23. Söndagen efter Trinita-
tis, hwars proposition är: Skrymteriets rätta
kännemärken, eller hwarigenom skrymtaren
kan igenkännas och skiljas ifrån Guds barn;
med Parascev: detta Folket nalkas mig.51 &c:
&c: så häftade jag detta mitt qwäde ihop med
denna min predikan wid dess slut. 

För at ådagalägga, huru Fröken, på alt sätt sök-
te at återbringa mig till min förra förtrolighet

och språksamhet, så will jag anföra blott det-
ta lilla. En dag i medlet af Månaden, sedan
Chack=spelet war slutat, hwilket jag ock hade
åskådat, böd Fröken mig i sin kammare, hwa-
rest hon, med en mycket wänlig och mild
mine, gaf mig litet fikon; då jag tänkte: Ach
jag ser wist mycket tydligt din kärleksfulla an-
hållan, och önskan at kunna bibehålla mitt
hjerta; men jag twiflar högeligen at jag nå-
gonsin mera kan öfwertala mig dertill. Och
mitt upförande emot Henne förblef ändock
det samma; men nog smärtade det mig at se
hennes sorg och oro, som ibland tydligt fram-
lyste; men jag kunde nu mera icke hjelpa sa-
ken. Hon å sin sida war icke eller utan sorg
och bedröwelse; ty en dag lätt Hon sådant ty-
deligen märka; då Hon tillika sade: ”För dem
är sorgen och smärtan swårare, som hafwa
häftigare känslor.” Jaja tänkte jag: detta kan
wäl ej wara osant; men du känner icke Högden
af min sorg och at du sjelf är orsaken dertill;
likasom du kanske tror at jag är orsaken till
din sorg; men det kommer då derpå an, hwil-
ken som tror det med större skäl. 

Baron som nu med större säkerhet wille höra,
hwad mina Disciplar hade lärt, hade öfwer-
talt Herr Professor Billmark i Åbo, at hålla
med dem en liten examen; Han befalte oss
derföre at resa in till Staden, där wi om efter-
middagen den 29. infunno oss hos Professorn.
Han företog då med dem denna examen och
jag, som stod bredewid dem rättade dem en
par gångor, när de togo miste, dels af wana,
dels ock på det jag skulle låta höra, at jag för -
stod at lära dem; eller at de icke togo miste af
brist på underwisning hos mig. Professorn
tycktes blifwa därmed misnögd och bad mig
sätta mig. Jag låddes icke straxt höra det, och
då jag ännu en gång rättade dem, så bad han
mig åter, med tydlig förtrytelse, at gå och
sätta mig det jag ock genast gjorde och teg se-
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dan, som muren. Jag mins nu icke mer, om
Herr Proffessorn efter examen gaf något ytt-
rande om deras framsteg; men at Han icke gaf
tilkänna något misnöje det mins jag säkert;
icke eller sade Baron något sedan; utan såwida
han tigande ansåg min underwisning för gil-
tig, så slöt jag deraf, at Professorn hade gifwit
ett videtur, som mera war till beröm än nack-
del. Ty feck jag behålla min Condition, hwar-
med jag war rätt nögd. 

Utaf de bref, som jag denna tiden bekom war
ett ifrån KyrkoHerden Avellan i Rimitto, som
utom gratulation till at hafwa blifwit Prest,
blott innehölt oeconomiska commissioner. 

Ifrån Öfwerste Löjtenant Gripenberg och
hans twenne Söner hade jag ock Bref. Den
första, eller Fadren skref som följer: 

=== gratulation till Prestaståndet; ”Isyn-
nerhet skattar jag Er lycklig, i det Ni kommit
an och wunnit ynnest, hos den allmänt wör-
dade Herren Generalen m:m: Baron Carpelan,
samt dess Brorson Herr Öfwerste Löjtenan-
ten, hwilka, igenom Guds nåd, kunna be-
främja Er widare lycka, om Ni bibehåller deras
grace, som Ni i Högsta måtto bör söka till; ty
ehuru man icke bör sätta kött till sin arm, bru-
kar dock den allwisa Försynen den ena Men-
niskan till den andras befordrare.

Jag anser det för ett hedrande tecken af Er
tacksamhet och wänskap, at Ni underrättar
oss om Ert tilstånd och än icke glömt oss.
Eder wälgång skall ock altid fägna mig.”

=== Om Fruns sjuklighet.
”Min älsta Son Fendrik Claes har redan i

tre års tid gjort tjenst, till sine Förmåns Nöje;
men Carl har, för sin ungdom skull, härtils
warit tjenstfri, dock ger redan förhoppning,
at äfwen snart bli Karawulen.”

=== Hälsningar.
”Jag är &c: = Od: Joh: Gripenberg.
den 31. Octob: 1786.”

Detta war wist mycket höfligt och wänskaps-
fult, och således mycket wälkommit; dock
war där icke ett ord om min gissning angå-
ende, gynnandet af saken angående hans dot-
ter: (Se pag: 683. Andr: Bok: och pag: 270.
Denna Bok:) hwilket dock nu hade warit du-
belt wälkommit, hälst i min nu warande sor-
geliga belägenhet, så hade en sådan wink wa-
rit för mig ganska angenäm; men då alsintet
härom ordades, wågade jag aldrig wända mina
tankar ditåt mera, sedan saken hade tagit ett
sådant slut, som förut är berättadt (Se pag:
753. Andr: Bok:) Så blind war jag wäl icke, at
icke jag fant, at denna min omtalte gissning
om Gubbens afsigt ägde så til sägandes als -
ingen sannolikhet; Men ho kan hindra sina
tankar och önskan i det man så gärna åstun-
dar; ty altid skapar man sig i inbilningen nå-
gon möjelighet till framgången uti sjelfwa
orimligheten.

Den yngre Sons bref, mycket wänskaps
fult, innehölt endast höfligheter och gratu-
lation. det war af samma dag. 

Den äldre Sonens bref några dagar sednare
eller af den 5. November war af följande in-
nehåll. 

=== Lyckönskan till Prest.
”Min gracieusa Herr Magister, war därom

assurerad; at ehuru mitt manqveinent har wa-
rit ganska stort – och jag icke förr hafwer en-
dast bref gjort mig widare påmint hos Herr
Tit:, har ändå icke den gamla attention och
wänskapen hos mig kunnat effaceras vis a vis
en lärare, och den jag har at tacka för så myck -
et godt. Och de nyttiga principer, hwilka mig
af eder blifwit gifna. När jag mäst dageligen
är i min Bokkammare (Hwilken occupation
är för mig a prèsent den agreablaste, och
changerar med mina divertissements, uti åt-
skilliga Böckers läsande, som äro combine-
rade med min métiér, saknar jag ändå den
trogna handledaren Mentor, och önskade mig
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kunna wara i åtnjutandet af den fordna säll-
het, då grundwalen till mitt framtida wäl an-
lades, och hwilken jag då ej hade jugement at
wärdera, som den borde. Anse det icke såsom
hjertats fel, utan såsom en mindre gåfwa af
naturen, at jag ej med så attachenta orda=ter-
mer kan uttolka den lifligaste och känslori-
kaste recompence vis a vis Eder, car en cas, où
je me trouve a présent, äger jag icke den force,
at kunna följa wiljans böjelser, utan får jag,
comme un gage de mon amitie önska Eder alt
sjelfönskeligt godt. Då jag äfwen därnäst ut-
ber mig den godheten, at med all. &c:52

Claes J: Gripenberg.”

At ifrån förra förnäma Disciplar undfå så för-
bintliga och tacksamhetsfulla bref, finner
hwar och en måtte glädja mig hjerteligen.
Den yngres war wäl ännu barnsligt, men dock
till innehållet lika warmt yttrande tacksam-
het och wänskap. Den äldre, ehuru han in-
blandar nog mycken fransyska, hwilket man
dock snarare torde få anse såsom ett medel at
wisa mig det han icke lagt sig på lat sidan,
utan förkofrat sig; detta snarare än en ung-
doms fåfänga, röjer at manligheten i tanke-
ledningen höltpå at utwikla sig; och at han
således gaf godt hopp om sig. 

I Åbo hade jag blifwit bekant med en Rysk
Student ifrån Ryska= protestantiska Finland.
Och som jag war i bekymmer hwad utwäg jag
skulle taga med den lilla stackars Lackman,
om hwilken förut är talt (pag: 140. och 150. d:
Bok:) ty Löjtenant Möller sade sig ej längre
kunna hafwa honom; och som jag imedlertid
hade fått höra, at han skulle hafwa några
Slägttingar i Ryssland i Wiborg, så hade jag
förut skrifwit till denna Ryska Studenten
Zetræus med förfrågan om han kände dessa
hans Slägtingar, samt huruwida han kunde
hjelpa till at få Lackman dit till dem. Härpå
feck jag nu detta swar. 

=== Om unfångna brefwet.
”Herr Comministern behagar berätta mig

om en ung Herre; som Heter Lackman, och
at han skulle hafwa några Slägtingar i Wi-
borg? Jag tror wäl, at han har Slägtingar; näm-
ligen Herr HandelsMan Ondar, som är af
Lackmans slägte. Jag skall skrifwa till honom
om den unga mannen med första Post. Om
Pälkane och Tollet wet jag ej berätta. Jag be-
der at Tit: är så god &c: Zetræus.

den 26. Octob: i Åbo: 1786.”

Ett bref ifrån Spångborg, som war swar på
twå mina förra bref, war af samma innehåll
som hans sista iansede till tacksamhets bety-
gelser för den undfågna hjelpen. (Se pag: 260.
den: Bok:) Ett sednare af honnom, war det
sista af hans hand; men ej af någon widare
betydenhet. 

XI. Capitlet.
Jule= och Nyårs Händelser! &c: 

Omkring denna tiden kom jag en dag at wara
i sällskap med Capellan i Församlingen Bo-
renius; Wi woro då i en by där han skulle
skrifta en gammal gubbe, som war mycket
döf. ”Såwida han är så ganska mycket döf, så
kan jag icke ordenteligen skrifta honom,”
sade Comministern; ”utan jag will läsa för ho-
nom de böner, som höra till saken, aflösa ho-
nom och gifwa honom Nattwarden. Ty at
skrifta wore utan ändamål, då han han icke
hörer ett enda ord.” Han läste så inwid gub-
bens öra, bönerna så högt han förmådde, och
communicerade honom. Detta tyktes mig
wara ett godt påfund i så fatta omständighe-
ter; och tänkte: jag will icke förgäta denna sa-
ken; utan will följa detta efterdöme när nå-
gon gång omständigheterna så fordra, hwil-
ket jag också har gjort, wäl icke med någon
döf; ty jag har altid skriftat skrikande wid de-

306. 

1786. 
Novemb:

307. 
1786. 

Novemb:

Cit: p: 361. d: B:

308. 

1786. 
Decemb:
Den döfwas
skriftermål.

187

Inl. PSL bok 4 tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:33  Sida 187



ras öra; utan med finska soldater på Sjukhuset
i Ume åren 1808. och 1809. emedan jag ej kun-
de mera Finska, än at något litet tala med
dem, och söka igen de dertil hörande böner,
dem jag läste, och gaf dem så nattwarden. 

Jag war ock en dag rest till KyrkoHerden Cai-
renius ett ärende på Barons och Öfwerste Löj-
tenantens wägnar, Han råkte då icke sjelf
wara hemma; men förwäntades innan kort.
Dess Fru råkte jag icke, men blott hans Swä-
gerska, som bad mig sitta ned till KyrkoHer-
dens återkomst. Hon war en Mamsel af om-
kring 26. = a = 30. år; men war olycklig nog at
ej äga någon skönhet; Hon war KyrkoHerde
dotter på stället och Cairenius hade försörgt
Stärbhuset medelst at gifta sig med den äldre
och wackrare dottren, som wäl icke heller war
någon skönhet men dock allmänheten lik.
Men som sagt är Mamsellen hade ett något
obehagligt utseende dock icke alt för mycket.
Med Henne satt jag och språkade så godt jag
kunde. Men som jag ej war synnerligen be-
kant med Henne, och Läsaren redan alt för
wäl wet, at jag hade als ingen fallenhet, at um-
gås med Fruntimmer, eller at underhålla sam-
tal med dem; så blefdetta wårt samtal mycket
tort och med nog långa pauser emellan. Efter
någon liten tid geck Mamseln ifrån mig in i
sin kammare, där hon drögde något länge.
Derefter kom hon åter igen, då jag märkte at
hon hade gråtit. Detta ömmade mig något,
och oroade mig, så at jag tänkte: din belägen-
het måste wist wara swår och sorgelig; Du fin-
ner utan twifwel at du är både fattig och ful,
och har således föga hopp om at blifwa för-
sörgd; utan twifwel lärer du komma ihog det
ryktet som nu förmode:n är allmänt gängse,
at jag skal hafwa Fröken Carpelan; och såle-
des lärer det säkert smärta dig at finna, det
hon och flera som icke äro wakra blifwa gifta;
men du icke. m:m: Mitt medlidande öfwer

henne, wäktes häraf rätt mycket; men jag
kunde ingen ting widare göra deråt. Efter at
sedan hafwa råkt Herr KyrkoHerden och ut-
rättat mitt ärende så reste jag åter hem igen. 

Jag har, pag: 216. denna Boken, nämnt om
twenne Herrar Flammener, med hwilka jag,
en och annan gång, med nöje plägade um-
gänge denna tiden; men nu dog den äldre i en
galopperande lungsot; Och den yngre fölgde
sin Bror efter året derpå i samma sjukdom,
som han åsamkade sig, wid ett alt för häftigt
arbete för at berga undan elden sin mors lilla
egendom; när dess lilla gård bran opp. Nog
swåra förluster på en gång för en fattig Enka,
at icke allenast se sin lilla gård gå up i rök;
utan ock så hastigt förlora twå så wälartade
Söner hennes hjertas enda hopp. Jag för min
del tog mycken del i denna sorg och deras af-
gång, war mig till mycken afsaknad. 

Under denna min sorge tid läste jag en gång
en liten afhandling om en Prest, som oskyl-
digt hade lidit döden. Och som mitt hjerta
för min sorg skull altid nu war fattligt för alla
öma intryck och sorgeliga känslor; så wäktes
min oro och sorg icke litet häraf. Då jag hjer-
teligen bad Gud, at han måtte förskona mig
ifrån en så swår frestelse; och at han icke
måtte pålägga mig en börda, den jag tyckte
skulle wara mig för swår at bära; Men om det
så wore Herrens Nådiga wilja, at jag skulle
dricka en så bitter kalk; så bad jag, at han wille
då meddela mitt hjerta sin nådiga hjelp och
bistånd och styrka mig med sin Andas bi -
stånd i en sådan nöd. Ja Nådige Gud om dig
täckes, så bewara mig och hwar och en swag
menniska ifrån en sådan ofärd; hwarifrån jag
wist hoppas; at blifwa förskont; fast en sådan
olycka kan wara lika möjelig för den ena, som
för den andra. 
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Med mina Disciplar arbetade jag dageligen så
godt jag kunde; men med Carl, den yngre Ba-
rons Son, tyktes det ej willa mycket lyckas,
emedan han hade ganska trögt före at minnas
och fatta, hwarföre Baron ofta beklagade sig,
at han ingen ting skulle duga till; men jag
tröstade honom at han wäl kunde blifwa braf
karl ändock, när hans fattnings gåfwa hant
utwekla sig. Anledningen till denna min för-
modan war den, at han ibland, när jag sådant
minst förmodade, kom med så klyftiga och
djupsinniga frågor, at jag just deröfwer föll i
förundran. Jag fant då at, ehuru han war gan-
ska trög at fatta hwad som förestältes, han än-
dock, när han feck följa sina egna tankars se-
ries, kunde gå djupt nog i begrundande, och
derföre likafult med tiden skulle kunna blif-
wa en solid man. Dertill med war det en wiss
energie, stadga och fasthet i hans Character;
som jag märkte däraf, at en dag, Då jag ban-
nade honom eller med orden be bestraffade
honom för något, så swarte han mig, efter nå-
gon stunds betänkande, rätt alfwarsamt dock
icke ohöfligt, och bewiste sin oskuld, samt li-
kasom wille påminna mig, at icke så aldeles
utan granskning bestraffa honom; Jag gaf då
honom rätt; men sade, at han ej borde undra
det jag dömde eftersom saken hade företedt
sig. Detta mistykte jag aldeles icke; ty detta
rögde både mod hos honom, som ock en wiss
ståndaktighet, at icke låta sig orätt beskyllas;
utan wiste at förswara sin sak. 

Baron hade detta år haft hem med sig den Nya
Swenska Prof Psalmboken,53 som han tykte
mycket om; men hade blott det emot Henne,
at deri ej war något Register öfwer Psalmerna.
Jag feck ock låna Henne, och fant Henne al-
deles antagelig, och undrade at en sådan alla-
redan ej allmänneligen war antagen. Och som
jag hörde, at Baron önskade hafwa Register
öfwer Henne, så tog jag mig före at uprätta

ett sådant, hwilket jag innom 8. a 14. dagar
hade färdigt. Jag öfwerlämnade det åt Baron
tillika med Boken, som blef deröfwer ganska
nögd och yttrade sig: ”Så at Herrn så snart har
kunnat få det färdigt; Och i Stockholm talte
jag med en Prest derom men han ursäktade
sig, at hans tid ej sådant medgaf, at detta wore
ett widlyftigt arbete, som behöfde mycken
tid, och at han således icke kunde göra det
utan betalning, eller något arfwode. m:m:
Men jag ser nu at det just icke är ett ewigt ar-
bete heller för den som har wilja och förmåga
dertill.” ”Nej” swarte jag ”det där war wist
icke något domedags arbete.” 

En dag denna tiden kom det ryktet at Herr
Capitén Käppler war hastigt blefwen död i
Nådendal, och i ett tillstånd då han wist icke
war redig, hwilket han sällan war, när han war
rest hemifrån och starka drycker kunde fås.
Fröken som altid obuden wille draga omsorg
för alla Församlingar och hafwa bekymmer
om alt ehwad det angeck henne eller icke, war
nu i mycken åhåga och bekymmer om hans
dödssätt och om dess fattiga själs ewiga til -
stånd, hälst ryktet tillika förmälte, at någon
wåldsam hand hade bidragit till hans död;
Hon kunde således ej annat än genast resa dit,
för at Personligen hålla undersökning härom,
hwilket jag för min del tykte war onödigt och
något tilgjordt, hälst jag nu mera icke kunde
antaga hennes nit och ömhjertenhet för så
äkta mynt som förut, såwida jag nu kände
henne något bättre än förr; Hennes resa kun-
de derföre intet tjena till något annat än en-
dast at litet förr tilfredsställa sin nyfikenhet;
ty dödssättet med alla sina omständigheter
skulle ändock innan kort blifwa bekant; och
hans fattiga själs belägenhet kunde hon i alla
fall intet förbättra, och i det fallet är det bäst
at låta Gud döma om de döda, som wet hwart
trädet har fallit och icke wi. Och om hennes
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känslor i detta fall woro wärkeliga och uprik-
tiga, som war mycket sannoligt, så war Hon
häruti, som i alt annat mycket lik alla andra
oäkta HerrnHutare, som wisa mycken alf-
warlig wärma och nit i sin Gudaktighets öf-
ning, den de med all ifwer och upriktighet
iaktaga; men försumma dock icke at des
emellan se sina lustar och begärelser till godo
hälst när tilfället gifwes och wittnen fela.
Och at Hon tillika med sin Bror och Farbror
af denna Sektens swärmerier war smittad det
har jag redan omrört pag: 76. och 78. denna
Boken. Hon reste; och wid återkomsten hade
hon, at berätta, at Captén i sin wanliga yra,
hade kommit i gräl med någon, hwilket ej war
swårt; ty wanligen skulle han då med sitt tal
kunnat reta en sten på sig, mycket mera en
menniska; Denne sednare hade då stödt till
Captén på axeln ifrån sig, som af denna lilla
knuffen hade fallit omkull och stödt sin
panna eller tinning emot spishörnet och de-
raf dödt. Wid undersökningen befans Puls -
ådern i pannan wara så tilhårdnadt, at den
war hård som ett ben eller brusk, och som
derföre wid stöten hade brustit och förorsa-
kat döden. Hwilket alt war fulleleligen be-
wisligt. Om möjeligheten af denna döds or-
sak måga Anatomici döma. 

Jag war nu ej gammal Prest; men måste än-
dock, så tilsägandes straxt få ett göromål, som
war af mycken wigt och brydsamhet för ett
ömt samwete, isynnerhet som jag i sådant
ännu war mycket oförfaren. En Piga war på
gården wid namn Sophia, som började blifwa
swårmodig, Hwilket yppades derigenom, at
hon icke wille gå i Gudstjensten eller i Bönen
när den om söndags och Lördags qwällar hölts;
Ty sådant skedde ibland, enligt Barons egen
begäran. Denna flickan war uti den ynkeli-
gaste belägenhet och högst ussel. At här be-
skifwa hennes tillstånd wore för widlyftigt;

emedan sådant skulle fordra en egen berät-
telse, som i det ämnet skulle blifwa rätt inte-
ressant; och kanske jag framdeles Gud will,
kommer at skrifwa den; Nu will jag endast
omröra det hufwudsakeligaste, och hwad som
på något sätt kan röra mig. Hon war råkad i
den aldra djupaste förtwiflan, och Hennes
sinnes grubbel woro de mäst owäntade och
besynnerligaste, på hwarjehanda sätt ganska
djupt fallen. Jag hade ganska ofta och trägna
samtal med Henne, då jag ofta, hälst om qwäl-
larna, talte med henne, sedan jag blef ledig
ifrån Disciplarna, och en och flera timmar i
sänder. I början hwar gång hade jag mycken
möda at få Henne at swara mig, och jag kunde
på alt uptänkeligit sätt, hålla på med henne
hela ./4. dels och halfwa timmen, dels med
lämpa och dels med alfwarsamhet, innan jag
feck henne at swara ett ord. Och ännu längre
hölt jag på med Henne innan jag feck Henne
at säga efter mig dessa, eller slika ord: Gud mis-
kunda dig öfwer mig synderska. Eller at få Hen -
ne at läsa efter migFader wår:&c: eller:Herren
wälsigne oss&c: Och under sådana stunder war
Hennes upsyn Högst Hiskelig, Hennes ögon
woro mörka och bistra, och Hennes miner
högst ängssliga och bedröfliga, qwalet war
målat på det mäst rys wärda sätt i hennes up-
syn och åtbörder. Men sedan jag feck henne
at tala eller läsa efter mig, så blef hon efter
hand böjelig; hon blef då upriktig; uptäkte
sina besynnerliga grubbel, och hwad som felte
Henne mer och mer; i början ej så mycket;
men alt mera och mera ju längre det led på
året; Derwid upklarnade då, efter hand, Hen-
nes upsyn, som blef alt mildare och wänligare,
och Hennes åtbörder saktmodiga, hwarefter
hon tog wid tröst af Guds ord och blef til-
fredsstäld; men sådant räkte så litet länge,
högst en a 3. a. 4. dagar då hon åter war likadan;
och hon sökte wärkeligen flera gångor, at göra
slut på sitt lif. Jag Hade all möda ospard och
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anwände yttersta nit at föra Henne tilrätta;
men det tyktes wara förgäfwes; men till slut
blef det dock mera långt emellan Hennes
ängslighets stunder. Hwad som mycket bidrog
till Hennes djupa elände, war at hon af natu-
ren hade ett mycket lättsinnigt temperament
och sinnelag; så at hon ibland kunde wåpsk-
ratta med sina kamrater, såsom wore hon ej
rätt slug, hwarföre en del wille påstå, at hon
blott wore sjelfs wåldig och dåraktig, och at
hon snarare borde cureras med stryk än med
något annat; jag gjorde också en gång mine af
at bota Henne dermed, som wärkade at Hon
änteligen af förtrytsamhet började tala, och
sedan feck jag henne snart nog på god wäg
igen. Men detta Hennes lynne war mera na-
turens fel eller tanklöshet, än som upsåtligt,
hwarföre dess anfäktningar och ångest desse-
mellan war så mycket swårare. Emedlertid
war detta en förträffelig skola för mig för at
få lära huru sådana böra handhafwas; som har
kommit mig sedan wäl till pass. 

Den 8. Lät Baron sin Syster höra, det han al-
deles icke war nögd med, at hon hade städslat
ifrån honom hans dreng Lundqvist för sig
och Generalens räkning, hwarom de en stund
gnabbades, som jag tyckte war mindre kärligt
syskon emellan. Om denna Lundqvist kom-
mer framdeles mera at talas. 

Dagen derpå under det wi sutto i FriHerrin-
nans kammare, i hwarjehanda samtal, och
FriHerrinnan war utgången, så yttrade sig
Fröken: ”mån Solen skiner något i dag?” Utan
at straxt widare granska denna frågan swarte
jag genast: ”knaft nog härefter.” Men strax
derpå märkte jag af Hennes ton och half sor-
geliga åtbörder, at hon mente helt annat med
denna Frågan än wanligt solsken. Ja så tänkte
jag du will nu likasom på långt håll utförska
mitt tänkesätt emot dig för det närwarande

och gifwa mig anledning till nytt samtal hä-
rom. I detta fallet kan ock detta tilfälliga swa-
ret wara lämpeligt nog och wälpassande, och
jag återtar det icke; men föröfrigit låddes jag
icke förstå Hennes mening; utan wände talet
på något annat. Detta bestyrker hwad jag förr
har nämnt; nämligen at hon försökte alla mö-
jeliga utwägar för at åter kunna förnya wår
förra förtrolighet. Likasom samma qwäll när
wi suto hos Generalen, så geck hon en stund
ut i yttre rummet, satt där ensammen i mörk-
ret, och då hon kom tilbaka, så syntes hon
wara bedröfwad. 

Detta upwäkte naturligt wis min sorg ånyo,
som i dessa dagar war åter känbarare; Och
Fröken, som utan twifwel märkte det frågte
mig: hwarföre jag war så bedröfwad? hwarpå
jag förebar hwad jag kunde, som jag nu icke
mera mins, men som aldeles icke war den
rätta eller åtminstone icke hufwud orsaken.
Men åter par dagar derefter syntes Fröken
wara sorgse och mer än wanligt bedröfwad;
och som detta war ett ögnableck då mitt med-
lidande war till någon del wäkt, och jag såg
henne med mindre oro, och jag således war
stad i min wanliga willrådighet hwad jag
borde besluta, så sade jag likasom tilfälligt
wis: ”Hoppet låter icke komma på skam”,54
och ”tolamodet tager en god ända.” Således
sökte wi at trösta hwarannan å ömse sidor,
utan at oss emellan war något förtroende eller
något kunde stilla hwarandras bekymmer. 

Under dessa mina swåra bedröfwelses stunder
denna tiden och förut, då den så mycket gång-
bara lösaktigheten och skörlefwnaden ibland
alla och i stora werlden hade tagit så mycket
öfwerhand, som nu war så stor orsak till min
sorg; så upsände jag hjertiliga böner till Gud
flera gångor med många tårar och på mina
knän af följande innehåll: O! store Gud, som
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känner alla menniskors hjertan, Om det är
möjeligt och det wärkeligen gifwes till i werl-
den någon kysk, ren och i full bemärkelse dyg-
dig flicka, så gör mit hjerta den glädjen och
den hugswalelsen at wisa mig en sådan någon
gång i werlden i min lifs tid om hon ock wore
den endaste. Du Gud som allwetande är kän-
ner bäst den dygdiges rena hjerta, och hwarest
hon kan finnas; Du äger åkså i din Allmagt
förmåga at låta mig få träffa en sådan, kanske
när= och hos den som jag minst tror. Jag wet
wäl, at jag icke sjelf kan utforska flickors up-
förande, så at jag derigenom skulle komma till
full öfwertygelse; ty hwem skulle wäl icke un-
der samtal säga sig ren; och at på något annat
sätt pröfwa en flickas dygd, det kan jag aldeles
icke; ty då skulle Hon wist tro, at jag sjelf wore
brottslig i den wägen, hwartill jag wist icke
will ge den minsta anledning. Men du Nådige
Gud! har wist många mig okända utwägar och
medel till at öfwertyga mig om Hennes sanna
dygd. Måtte du, enligt din allwisa försyn och
allmagt, när den rätta träffas, upta för mig nå-
got sådant, och öfwertyga då mitt sinne der-
om. Men en sådan bör icke wara alt för ung,
då ännu föga frestelser, kunna hafwa rum,
hwarken ifrån Hennes Hjerta, eller utifrån,
och då ännu ungdoms oskulden och blygseln
är dess wärn; utan hon bör åtminstone hafwa
hunnit 30. år. Men tänkte jag härwid: Detta är
dock af mig nu nästan för mycket begärt af
en swag menniska, då de tiltagande åren och
ett alt mera och mera aftagande hopp om gif-
termål, kan för mången wara nästan en oe-
motståndelig frestelse. Men min Gud! fortfor
jag, är detta för mycket begärt så önskar och
beder jag, at hon må wara omkring 24. år. Hör
denna min bön Min Gud! och hugswala en
gång mitt nu bedröfwade hjerta, så will jag all-
tid med glädje och frögd tacka dig. Men hu-
ruwida denna min bön har blifwit hörd eller
ej, får jag framdeles, anföra. Imedlertid war

jag efter denna min bön mera nögd och til-
fredsstäld.

Efter Herr Captén Käpplers död fant hans
Enke=Fru sig icke mera hugad, at bo på sitt
Cajala; utan önskade at få bo ett mera stilla
och afsides ställe; Hon skickade derföre nu
sin enda återstående Son till Fröken Carpelan
för at anmoda Henne, at wara honom behjel-
pelig at köpa ett annat Hemman. De reste
derföre tilsammans den 20. och afgjorde kö-
pet och handelen om Räppola Hemman be-
läget en half mil därifrån gent öfwer på Andra
sidan fjärden; Dit Fru Käppler sedan flyttade
i Laga tid wåren därpå; och sålde sitt Cajala. 

Julafton detta år feck jag en liten Jul=klapp,
som war för mig så mycket mera angenämt,
som det war första gången, som jag hade fått
någon sådan. Jag mins nu ej mera hwad det
war och förmodeligen war den ifrån FriHer-
rinnan. 

Julen gästade wi på Lemsjöholm hos Baron
Flemming efter wanligheten; Hwarest ej nå-
got synnerligt föreföll. Endast det observe-
rade jag, at Andra dag Jul tyktes Fröken An-
toinet Flemming en gång wara något bedröf-
wad, och tycktes jag höra Hennes suckar, som
wäkte något medlidande hos mig för Henne,
ehuru jag ej kände orsaken till Hennes sorg.
Och hwad som här wärkeligen oroade mig
och gjorde at jag hade något ledsamt war at
här ej hölts någon Gudstjenst eller bön ur
Postillan, hwarken på Juledagen, eller Andra
dag Jul, hwarföre jag under Kyrkotiden hölt
mig i Claes Flemmings kammare där jag hade
legat, af hwars sällskap jag wist icke hade nå-
gon upbyggelse. Ehuru blyg så gjorde jag dock
en oförmärkt fråga härom till FriHerrinnan
Flemming; men feck ej något swar. Detta
gjorde mig half ängslig, då jag icke war sådant
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wan ifrån ungdomen, och hade icke heller nu
tilfälle at fara till någon kyrka. Andra dag Jul
om mårgonen wid den tid man borde wakna,
så kom General Carpelans Betjent Lundqvist
och roade Herrskapet med det, at Han utan-
före hwarje kammar dörr sjöng denna gamla
wisan: Stephan rider till källan, Håll dig wäl
Folan min; där tappade han bort skällan; Alt
för den ljusa stjernan. Dagen lyser intet än; men
stjernorna de blänka på himmelen.55 &c: &c:
hwarwid han skramlade med en stor skälla,
och dessemellan låddes prata hwarjehanda
med sin fola, hwilket också war det enda som
här roade mig; emedant sådant war för mig
nytt och jag tykte at sådant war oskyldigt och
menlöst. 

Wi reste sedan hem hwarefter Fröken Car-
pelan åter blef något sjuk den 28. hwilken
sjukdom ej blef så långwarig; emedan Hon
åter war med oss Nyårs Högtiden. 

Nyårs dagen war hos oss åtskilliga främman -
de, såsom: Baron Flemmings hela Hus, Fri-
Herrinnan Carpelans Bror Fendrik Streng-
berg, Fendrik Carpelan, om jag mins rätt, med
dess Fru, och kanske Löjtnant Aminoff med
dess Fru &c: Uppå Generalens anmodan hade
jag beredt mig på Predikan, och hölt jag or-
dentelig Gudstjenst på före=middagen. Efter
slutad Gudstjenst, så såg jag wäl at Generalen
satt så tyst och surmulen; men jag kunde dock
icke föreställa mig, at Han skulle wara mis-
nögd på mig; Men efter någon stund, så feck
jag af någon, antingen Löjtnant Fällbom eller
mina Disciplar weta, at Han war förtrysam
deröfwer, at jag icke i Predikan hade särskilt
och omständligare lyckönskat honom till ett
godt nytt år. Detta oroade mig på intet sätt;
och fant jag nu, at han just härigenom helt
och hållit blottade sin swaghet. Man ser häraf,
att mången Stor och Förnäm Man tror sig wäl
förakta och hata smicker; men när det aldeles

uteblifwer, så tages det mycket illa upp; eme-
dan wanan at höra sådant gör, at det uptages
såsom Contant mynt; och såsom en dem til-
hörig och tilbörlig skatt, som så mycket lät-
tare saknas när han uteblifwer. Jag hade dock
i Predikan aldraförst nämt honom, och med
Honom inneslutit hela Famillien, om hwil-
ken jag sedan generelt talte, och önskat Guds
nåd och wälsignelse öfwer dem, hälst i ande-
ligt afseende, och det icke på ett smickrande,
utan snarare på ett warnande och förma-
nande wis; så mycket mindre, som min afsigt
i mina Predikningar war just den, at söka mo-
ta och qwäfwa, det andeliga högmodet, egen
rättfärdigheten, och det sjelfkära wäsendet,
hwilket, som jag tykte war högst af nöden, så
hos Generalen, som Baron och Fröken; Och
aldraminst har jag i mina dagar warit fallen
at smickra menniskor, eller tala dem till be-
hag, tvärt emot min indre öfwertygelse och
känsla, nej häldre hafwer jag aldeles tegat. 

Detta var icke den enda fölgden af denna min
Predikan, utan jag måste också röna någon an-
nan widdrighet. Ty då jag på eftermiddagen
kom till at gå in i Barons kammare, så träffade
jag där Herr Fendrick Strengberg och Baron
Claes Flemming, twenne så lika sinnade sällar
både i tänkesätt och upförande; Men som jag
aldeles icke war road af deras sällskap; ty deras
samtal geck sällan ut på annat än sådant som
war mig högst obehagligt at höra; så geck jag
åter straxt ut igen i yttre rummet, då Fendrick
Strengberg sade med en föraktlig ton, just i
det jag geck ut igenom dören: ”Hwou, hwou,
hut hundar.” hwilket beledsagades af ett hög-
ljudt hånskratt af dem. Jag begrep straxt, at
detta war en begabbelse för min predikan, och
de alfwarsamma påminnelser och kanske be-
straffningar, som jag deri kanske i allmänhet
hade yttrat, och som kanske hade förträtat
dem, då de icke hade fått hafwa sina laster
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opåtalta; till ett bewis, at deras samweten der-
wid ej hade lämnat dem aldeles i ro, eller utan
hemliga bestraffningar. Samt till bekräftelse
på den sanningen, at om Ewangelii Predikan
icke får wärka till förbättring och omwän-
delse, så åstadkommer den bitterhet i förhär-
dadade Syndares hjertan. Jag blef häröfwer
något orolig, och geck ned i min kammare där
jag i stillhet och ro feck utgjuta mitt hjerta.
Dock tröstade jag mig dermed, at Frelsaren
sjelf på samma sätt måste upbära försmädelser
af de förbittrade Judar för sanningens predi-
kan, likasom hwar och en annan redlig Ewan-
gelii Lärare i alla tider, hwarföre så framt jag
såsom Prest wille följa deras exempel och der-
medelst bibehålla ett fredat samwete; ty borde
jag förakta och sätta mig öfwer sådant bjäbb;
såsom jag ock nu gjorde, och stälde mig såsom
hade jag aldrig hört det minsta af deras be-
gabbelse. Jag tänkte widare: Jag bör ju häldre
tacka Gud, at han anser mig wärdig, at något
lida för Jusu namns bekännelse skull, samt
bedja Gud, at Han wille gifwa mig tolamod
dertil, samt wishet och klokhet nog at rätt nit-
älska för Guds ära och själars frällsning. 

Samma dag tykte jag mig märka at Fröken An-
toinette Flemming ibland såg till mig med nå-
gon godhet, som gjorde at jag äfwen började
beswara Hennes ögnakast, efter wanligheten
i början utan at just hafwa någon afsikt der-
med, men efter hand wäktes någon ömmare
tillgifwenhet för Henne i mitt bröst, hälst som
Hennes suckar (Se p: 325. denna Bok:) redan
hade wäkt medlidande hos mig; Och tänkte
jag: Huru lycklig wore jag om en sådan Person
skulle kunna bli min maka; men ty wärre så-
dant tyckes wara omöjeligt, och af mig för
högt och förmätigt at hoppas och begära.

XII. Capitlet.
Af mångfaldigt Innehåll.

Det blef mig berättad, at min bortstulna Päls
Mössa och handskar woro pantsatte hos en
par Skräddare i en stor by i Nousis Nummis
Socken, om jag rätt mins. Jag reste derföre
dit den 5. där jag hos en Skräddare återfeck
min Päls, och hos den andra Min Mössa och
mina handskar; samt något smått, som hörde
Baron Carpelan till, hwilket alt war pantsatt
af Wäfwaren som sommaren förut hade wa-
rit på Odensnäs, (Sep: 205. denna Boken.) Jag
skref så upp dessa Skräddares namn, samt
hwad som war funnit hos hwar och en af dem.
Men härwid får jag anmärka at dessa båda
Skräddare, bodde i samma By, hade samma
förnamn, och likaledes war deras Tillnamn
obetydligt olika. Men mera härom framdeles.
Jag sökte sedan upp twänne Tolfmänner, som
wärderade de stulna waror; öfwer hwilken
wärdering jag war något misnögd; ty jag
tyckte, at de satte alt för litet wärde derpå;
dock war det obetydligt, som jag feck dem till
at öka på wärderingen. Men sanningen at
säga, så hade de tiläfwentyrs rätt; ty jag hade
als intet begrepp om warors wärde eller han-
deln; men jag tykte, at denna swarta fårskins
pälssen, med sitt walmars öfwerdrag och
knappars slejfer, syntes något betydande för
mina ögon, hwarföre jag wäntade något be-
tydligare pris därpå. 

Dagen efter talte Fröken om en sin dröm,
som Hon hade haft, Då hon tyckte at Gene-
ralen war död, samt, at Han war så litet sörgd
af Slägtingar och mig, hwaraf hon sade sig
frukta för fullkomnandet deraf, samt at hon
war rädd at snart förlora sin Farbror; Men jag
bad Henne ej fästa sin upmärksamhet wid
drömmar, och wille äfwen öfwertyga henne,
at han wisserligen skulle saknas, och äfwen
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af mig ehuru hon tyktes wilja förebrå mig
motsatsen; som något oroade mig; ty så käns-
lolös war jag wist icke. 

Jag har förut p: 205. omnämt, at jag feck en
wirkad penning bourse utaf Fröken; och se-
dermera lärer jag också begåfwat Henne med
någon liten skänk tillbaka oaktat mitt beslut
at ej mera söka Hennes förening. Hwaruti
gåfwan bestod mins jag nu ej mer; men den
war mindre betydande, och gjorde jag detta
blott i afsigt, at wisa Henne någon ärkänsla,
samt dermed bewisa, at jag i själ och hjerta ej
hade någon fienskap eller ilwilja till Henne,
ehuru jag ej mera önskade någon närmare
förening. I anledning, utan twifwel af denna
min gåfwa, så skänkte Fröken mig en par näs-
dukar förmodeligen i afsigt at derigenom
kunna förnya wår gamla wänskap; Om denna
gåfwan war den omtalta Jul=klappen (Se p:
324. Denna Bok:) eller feck jag dem till Nyåret
har jag glömt. Ehuru denna gåfwan war an-
genäm i alt annat afseende, dock när den kom
ifrån Fröken, så war den wist icke wälkom-
men, aldraminst nu när jag just war i begrepp,
at tydeligen gifwa Fröken tilkänna upriktigt
mina tankar emot Henne och orsakerna,
hwarföre jag icke mera hade lust at påyrka
min Förra begäran, hwilket jag gjorde på föl-
jande sätt. 

När jag förmärkte, at den plan som jag hade
föresatt mig. (Se p: 282. 283. denna Boken) ej
kunde möjeligen gå i fullbordan, emedan den
tiltänkta Romanen blef alt för widlöftig, samt
at ännu mycken tid fordrades till dess förfär-
digande; och jag omöjeligen längre kunde för-
draga min sorgeliga belägenhet, så beslöt jag,
omkring Jul tiden, at skrifwa Henne till hä-
rom. Jag hade nu brefwet färdigt, som jag
först hade upsatt i Concept som jag den 6. til-
sände Henne på Hennes kammare Äfwen

ock hade jag renskrifwit conceptet till mitt
bref till Rikström (Se pag: 286. Denna Bok:)
som också medsändes. och återsände jag til -
lika de näsdukar, som hon hade skänkt, eme-
dan jag på intet wis wille wara henne förbun-
den. Brefwet kan jag ej här ord ifrån ord in-
föra emedan Conceptet har förkommit på
det sätt, som framdeles skall omtalas. Imed-
lertid war dess inhåll ungefär följande: Så
kort som möjeligit war hade jag sammandra-
git de hufwudsakeligaste skäl och anledning-
ar såsom orsaker hwarföre jag nu icke mera
kunde ytterligare påyrka min förra begäran.
Jag anförde Sergeant Forgåls omdöme, om
Hennes lösaktiga lefnad, det jag, wid nogare
eftersinnande, af flera omständigheter, tyk-
tes hafwa funnit skäligen wäl bestyrkt. Af alt
detta borde Hon förlåta, at jag upriktigt gåf-
we Henne mina tankar tillkänna, samt at jag
såsom Hennes själasörjara, för mitt samwete
skull, fant mig nödsakad, at troget förmana
Henne till en renare och alfwarligare Guds-
fruktan; samt om Hon warit olycklig nog, at
i sina ungdomsår hafwa förwärfwat sig en så-
dan olycklig wana, så borde hon nu wid 42.
års ålder, hafwa lärt, at bättre styra sina begär,
och icke, under en så djup förställning, öfwa
sådant lefwerne, eller under så mycket sken
af Christendom, gudsfruktan och dygd dock
hysa så litet deraf i själ och hjerta; ty Gud kän-
ner alla menniskans hjertans tankar; och
Hennes sjuklighet borde påmina Henne om
lifwets owaraktighet. m:m: De mig skänkte
näsdukarna återsändes härhos med ödmju-
kaste tacksägelse för Hennes wälwilja; men
ianseende till närwarande förhållandet oss
emellan, wore det både obilligt och orättwist
af mig at behålla dem, hwarföre anhöls, at
Hon ej måtte mistycka at de återsändes. För -
öfrigt försäkrade jag, at jag wist icke hyste
den minsta ilwilja till Henne; utan war altid
lika benägen som skyldig at därefter hysa och
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wisa Henne samma allmänna wänskap, akt-
ning och tillgifwenhet som förr. &c:

Jag förutsåg att ett sådant bref aldeles icke
skulle wara wälkommit. Jag war derföre nå-
got orolig öfwer följderna deraf; men jag nöd-
gades dock owedersägeligen aflämna det i
Hennes händer, dels för samwetet skull, dels
at en gång få ett säkert slutt på min sorgeliga
belägenhet; ty att munteligen föredraga sa-
ken war mig omöjeligt. Än förestälte jag mig
Hennes wrede, än Hennes djupa sorg och be-
dröfwelse, och än åter tycktes jag höra henne
ärkänna sitt fel och höfligt och wänligt an-
hålla at ej derföre förskjuta henne. m:m: Bref-
wet tilstältes Henne genom hennes Piga, som
helt säkert lärer trodt det wara af ett helt an-
nat innehåll. 

Dagen efter infant jag mig i Frökens kam-
mare på tjenlig tid då jag trodde at hon war
allena; ty ehuru jag något grufwade för sam-
talet, så måste jag dock däran; utom det jag
gärna wille höra huru Hon uptog saken, och
huru Hon wille förklara sig. När jag kom dit
så war Hon= eller kanske låddes Hon wara
mycket ond och förtrytsam öfwer mitt bref,
och frågte hwarest jag hade upburit sådant
sqwaller. Dessutom: hwilken war oskyldig,
helig och ren om icke Hon: Nej! at i någor
måtto falla till föga, därtill war Hon för stor;
ty det kostade för mycket på Hennes egen-
kärlek, så at Hon det icke kunde fördraga.
Hon anföll mig med hårda hotelser, at jag in-
för rätta skulle answara för mina obetänkta
beskyllningar hälst om jag icke namngåfwe
sagesman m:m: Hon beskylte mig för kärleks-
löshet, som så hårdtAntastade Henne med så
mycken ilska och hat. Jag sökte förswara mig
så godt jag kunde; försäkrande, at ingen ilska
hade warit drifjädren till mitt förhållande;
utan det war skedt af det nit, som mig ålåg så-
som Hennes Lärare och själasörjare, hwarföre

jag för samwetet skull fant mig nödsakad och
twungen, at göra Henne dessa föreställning-
ar; och sökte öfwertyga Henne, at jag derföre
icke hade något hat till Henne; Och när Hon
icke wille tro mig på mina ord härom, så be-
dyrade jag wid Gud at jag talte sanning; Och
det hörde nu Henne till at uptaga mina wäl-
menta förmaningar enligt hwad Hennes sam-
wete föreskref Henne; men jag hade friat min
själ. Under samtalet hände, at jag, ledd af min
naturliga upriktighet; kom at nämna Serge-
ant Forsgål såsom min sagesman, hwilket jag
sedan ångrade; men kunde det icke mera hjel-
pa. Till slut kunde Hon icke afhålla sig ifrån
at gifwa tillkänna sitt misnöje öfwer at jag
hade sagt henne wara 42. år, då Hon dock nu
påstod sig wara föga öfwer 30. år. Jag skötte
ej om att motsäga Henne Häruti; men min
upgift hade jag af FriHerrinnan, som wid ett
samtal tilfälligt wis härom sade, at Hon säkert
hade hunnit denna ålder. Således hade jag än-
teligen sluppit mitt swåra bekymmer och
mitt hjertas sorg, hwaröfwer jag war ganska
glad och kände mig så lättad såsom hade jag
aflagt en ganska tung börda; men aldramäst
fägnade mig, at Hennes Högmod och egen-
kärlek frelste mig ifrån den frästelsen at af
medlidande ingå i någon förening med Hen-
ne; ty jag kände på mig sjelf, at om Hon hade
fallit till föga, ärkänt sit fel, at Hon af mensk-
lig swaghet hade felat och med ömhet och tå-
rar bedt mig om fortfarandet af min wänskap,
så försäkrar jag at jag nästan omöjeligen hade
kunnat emotstå ett sådant anfall; men jag war
för slug at det minsta låta Henne märka den-
na min swaghet. Jag nämde tårar: men me-
ningen är icke at jag fordrade sådana härtill,
utan, blott at jag omöjeligen hade kunna
emotstå sådana wapen. Men Gud, som i sin
kärleksfulla Försyn, wet anwända alt till men-
niskors wäl, wille igenom denna Hennes stor-
het frälsa mig ifrån ett oundwikeligt fördärf,
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hwilket jag dock ännu ej till sin rätta högd
fullkomligen kände. Och återkommen i min
kammare förgat jag wist icke at af innernersta
hjerta tacka och lofwa Gud för denna frels-
ningen. Några dagar derefter eller den 18. när
wi åter råkade wara allena, så pålade hon mig
såsom en skyldighet, at stämma Sergeant
Forsgål till nästa ting för hans äreröriga be-
skyllning; men jag gaf Henne det rådet at icke
widare sköta om saken; utan ställa sig såsom
ingen ting hade händt; ”ty”, sade jag: ”Nådige
Fröken har sjelf mäst torte däraf om han lag-
föres derföre, efter det gamla sanna ordsprå-
ket i sådana fall; ju mer man skurar ett kohl
desto swartare blir det &c: Och N: Fröken kan
ju sjelf inse, at sådant wore at så mycket mer
utsprida ryktet omkring landet härom. nej
bäst är at låta saken ligga död, och i det fallet
skulle Hon trygt få lita på min tystlåtenhet.”
Men Hon war nu ganska förbittrad emot Ser-
geant Forsgål, och utfor i hårda och hämnde-
fulla utlåtelser emot honom. Jag förestälte då
Henne, huru litet en sådan hämndelystnad
kunde komma öfwerens med Hennes ådaga-
lagda Christendom och mennisko kärlek. Se-
dermera hörde jag Henne aldrig påyrka hä-
rom; förmodeligen hade Hon wid lugnare ef-
tersinnande funnit sanningen och förmånen
af mitt gifna råd. Sedermera märkte jag
ganska tydligt, at saken geck Henne till sin-
nes ehuru Hon bemödade sig, at ej låta märka
sig. Men som jag så wäl kände orsaken, så in-
såg jag också Hennes Hemliga oro, för hwil-
ken Hennes sjuklighet feck upbära skulden
hos andra, som deraf ingen ting kände

Den 22. reste Baron och Öfwerste Löjte-
nanten till Stockholm såsom alla år wanligt
war denna tiden. 

Ibland de bref, som jag denna tiden bekom,
war min fars som följer: 

”Kära Sons bref af den 6. Octob: har jag in-

hämtat, at Kära Son har blifwit Prest och får
en hederlig lön; och hwad det fägnar oss det
kan jag ej nogsamt beskrifwa. Min hjertans
bön och begär under mycken swaghet till
Gud, är: at du måtte göra en Ewangelisk Pre-
dikares wärk, och uträtta dit ämbete redeliga,
Gudi till ära och menniskor till nytta och sa-
lighet, samt dig sjelf till ewig sällhet. Herren
utruste dig med mod och styrka af högden,
at uplåta din röst såsom en basun, och förkun -
na Guds folk deras misgerningar och Jacobs
hus deras synder. Till den ändan: glöm aldrig
bort, at bedja gud han wärdes gifwa dig kraft
och förmåga, at wärdeligen föra Herrans Em-
bete. Hwad jag skrifwer i denna sak: det skrif-
wer jag i faderlig wälmening; ty jag wet, at
werlden hatar och förföljer, satan ilskas och
fräser och wårt kött och blod är benägit at
göra dem biträde, så at utan Guds nåd och
hjelp kan ingen af oss något godt göra.”

=== Han klagar öfwer sin sjuklighet och
begär få weta något botråd deremot. ===

Härpå swarte jag, som följer.
=== ”Wid igenomläsandet af min Fars bref

kunde jag ej annat än innerligen röras af de
kärliga och faderliga påminnelser, at utföra
mitt Embete redeligen, under åkallan af den
treenige Gudens hjelp och bistånd. Fortfaren
mine Hulda föräldrar, at sålunda, sucka och
bedja Gud för mig, så hoppas jag, at alt skall
mig lyckosamliga tillgå; och jag will ej eller
förgäta, att uti mina Böner sucka för mina
Hulda Föräldrars och Syskons, så wäl timme-
liga som ewiga wäl. Jag will ock i min swaghet
anropa Gud, at han wille skänka mig nåd och
kraft af högdene till at någon ting uträtta till
Hans församlings tillwäxt och förökelse. Och
då jag nu är blefwen Prest, kan jag ej annat
än förundra mig öfwer Guds förunderliga
styrsel; Och Han hafwer igenom mig wist, at
Han är mägtig at utföra det, som för menni -
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skor synes omöjligt; ty Han har gjort Abra-
ham Abrahams sons i Stöcke utlåtelse till
lögn. (Se pag: 29. Första Bok:) Jag har ej förut
welat nämna något härom, förr än jag skulle
få se om Gud skulle hjelpa mig till Prest eller
ej.” === Så följer berättelsen härom.

=== Ber så min Far hälsa och tacka Com-
minister Nordlund för sitt beswär med pen-
ningarnas öfwersändande, som kommo wäl
till pass; ty jag hade köpt mig kläder. m:m:
===

=== Angående läkemedlen så utskref jag
utur Hartmans Läkare bok,56 bot emot Skärf-
wen.57

Comminister Nordlund skrifwer 
=== Gläder sig öfwer min förwandling till

Clerc ===. ”En händelse af det slaget kan ej
annat än glädja mig, och ehuru jag gerna sedt
det jag af denna Casus fått draga den fördel,
som länge warit påtänkt; men genom mel-
lankommande hinder mig således ifrångått;
nämligen: det Herr Magistern (Att Han redan
gaf mig denna tittel då jag det ej i sjelfwa wär-
ket war tyckte jag ej synnerligen om.) måtte
fått sin station här i Ume, så finner jag mig
dock af hjertad bögd, at innerligen gratulera
Tit: till den fördelaktiga belägenhet, hwari
Försynen honom så underligen försatt haf-
wer; tillönskandes Tit: allsköns nåd och wäl-
signelse till wärdigt beklädande af det stånd,
hwari Gud nu honom satt hafwer. Så hjelper
Herren dem, som älska dygden och trösta på
Hans godhet.”

=== Han ursäktar sitt ej wäl lyckade be-
mödande at af Församlingen upbära mitt un-
derstöd, som blott blifwit 5. R:D: 12. sk: och
slutar sedan det ämnet med dessa orden: Och
hädan efter lärer Guds försyn sörja för resten.
Omnämner också at Han war utsedd, at wara
Primus Respondens wid blifwande Prestmöte
den 27. kommande Februarii. ===.

Jag begrep altför wäl, at Clausulen angående
om Guds försyns försorg för resten, war en oför-
märkt påminnelse, at jag intet widare borde
falla Församlingen till besvär i at af den wänta
något widare understöd. Jag skref derföre ho-
nom till och tackade för dess godhet och
myckna besvär, samt lät förstå at min afsigt
aldrig warit at sådant begära. 

Som jag till Magister Widgren denna tiden
hade mästa förtroendet framför de andra Pre-
sterna i Ume, så skref jag också Honom till
om händelsen med Abraham Abrahams son. 

v: Rector Sædenii bref ifrån Pithe lyder så-
lunda. 

=== ”Men at wid igenomläsandet förnimma
den omwäxling, den lycka och den wärdighet,
som Försynen gjort, kan ej annat än i det in-
nersta fägna och röra mig; flera och wigtigare
orsaker har jag dertill, som bäst känner början
och anledningen, medlen och wägarna; får
ock smickra mig af, at i den allsmägtigas
hand, hafwa warit ett obetydligt wärktyg.

Särdeles faller mig in det angelägna mo-
ment, då jag, på Edor så enträgna begäran, at
få idka studier, ansåg nödigt at närmare gran-
ska och pröfwa orsaken, grunden och afsik-
ten med ett sådant mödosamt och wigtigt fö-
retagande – och uppå det betydliga barndoms
swaret och grundrika skälet, som mig då gafs,
at nämligen: I må blifwa då mera nyttig i det
Allmänna, än at bli bonde, tilstyrkte, under
Guds hjelp, det goda upsåtet, halp till, och
med kallsinnighet öfwer mångas åtlöje, för-
trytelse och förtal continuerade i bägges wår
lofliga föresatts, under förhoppning at exitus
cuncta probat58 – ehuru stora swårigheter, ja
omöjligheter förestodo; Men jag har ju altid
stält mig sjelf till ett lefwande bewis på, at så
styrer Herren med Sina.

Det är icke för syn och sed, at jag nu hjer-
teligen gratulerar Eder Min Herre, utan det
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har stora skjäl, hos en som känner wår tid,
omständigheter och trängsel för en Theolo-
giæ Candidandus. En så betydlig vocation i
werldslig måtto, är ondt efter, som äfwen är
förenad med sådana fördelar på inkomstens
wägnar. Men hwad jag ändå högre bör wär-
dera å samma sida i lekamlig måtto, at den,
hwars själa=wård man åtagit sig isynnerhet,
berättas mig, af kännare härå orten, där Han
så länge wistats (Nämligen som Öfwerste på
Bostället därstädes.) och så högt och länge äls-
kas, at han icke liknar sina Likar bland tidsens
Höga i den delen, att med kallsinnighet och
åtlöje anse religion, utan bär särdeles och 
osminkad kärlek, smak och nöje för en sann-
skyldig Gudsdyrkan. Hur ofta har Han icke
tagit här en Prest wid sin sida, framför wär-
digare Rang=Herrar för at höra Honom?

Det blir således en dubbel hugnad, at nit-
älska, och söka wara nyttig, kanskje den
Högste, som sjelf utsedt Eder till sitt Redskap
i sitt stora ärende, at föra själar, torde så wäl
genom swaga som stora Redskap utföra sitt
wärk.

Wäl känner jag den industrie och Capa-
cité, som både ut= och inwärtes kan wid en
sådan post ärfordras skick= och belefwenhet,
qwickhet, kännedom och kunskaper i discurs
ämnen, comportements med Högre Herrska-
per &c: De inwärtes eller Presterlige egenska-
per för sådane åhörare skola ock wara walda,
dem en wis, Gud älskande och nitisk Lärare
wäl söker och observerar, för at winna förtro-
ende, aktning och framgång i Guds och egen
sak, flit, Studier och menlös wandel hjelper
detta märkeligen. Men långt ifrån at skrifwa
lefnads reglor, nu för den, som har hunnit det
mål, som jag, roar det mig, at discurera i äm-
nen, som jag till theorie och praxin, ej är obe-
wandrad uti. Sat Sæpienti.59

Så har Ni min Wän, bättre wilkor än jag
med hustru och barn. Ja! jag har ock så haft.

Nu är tid och tilfälle, at grunda ännu bättre
sin framtid – At samla walda och dugeliga
böcker – Läsa och påla tidt och ofta, kunde
ock kanske winna gradum Magisterii – Och
hwad som nu blir så nödwändigt, Præsidera.
((N:B:) det nyaste (dateradt in Junii detta år)
Kunga=Bref om Presters befordran härefter.)
Som tiderna nu warit är Eder Station förmån-
lig; men ett dödsfall å Mæcenas, kan sätta en
på lös botten; war omtänkt derföre at öd-
mjukt nyttja deras grace till någon säker tour
framdeles – e:g: engagement wid ett Rege-
mente, en Församling eller Schola för at kun-
na en gång framlägga för Patres Consistoria-
les, här eller där, Fast lycklig, som slipper detta
Consistorium, hälst at som Adjunct tråka i
stoftet här. Det enda wore i Neder Torne, där
Eder nu blefna Slägtinge Prosten Rydman för
70. a 80,000 D: blef boende då jag nekade
gifwa 30,000. då det mig böds,60 – Han är gift
med en Callmeijers dotter, där går undrans
wärdt så fort för finskan.

Men något om mig och mina öden. Det ser
wäl swårt ut för mig, at komma ur trångsmål
och fattigdom, sedan jag blef så utmärglad i
Ume, så lång tid. 5. a 6,000. D: skuld, har måst
clareras med gård jordägor &c:, och här saknar
jag nu alt sådant, med en circa 100. R:D: Lön
som Apologist, hwarmed jag näppeligen
kommer fram på en stengata. Con Rectorn,
hwars Sysla jag bestrider, lefwer, och ehuru
jag wid vacance wore i tour, fordras præcide-
ring, hwartill både Cassa och hjärna torde
wara mager; wore dock icke så lång wäg till
Åbo Academie, så toge jag häldre den wägen,
till thesium utgifwande, än till mina antago-
nister i Hernösand. Jag önskade Höra Herr
Professor Billmarks Sentiment häröfwer. En
sjöresa dit kostade mig föga mer än landresa
till Hernösand, ehuru de då skulle tryckas, det
jag i Hernösand slipper. Glöm icke wid tilfälle
discurera med Honom eller Schalberg. Om

346. 
1787. 

Januar:

347. 
1787. 

Januar: 

348. 
1787. 
Januar:

349. 
1787.
Januar:

199

Inl. PSL bok 4 tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:34  Sida 199



jag mins rätt, så är ju Carplanernas Gods
Odensnäs i Töfssala Socken söderom Weh-
mo,” Här tager Han mycket miste; ty Odens-
näs är i Masco Socken, dubbelt närmare till
Åbo ifrån Wehmo, än Töfsala är på Frånsidan
därifrån. Jag råkte således aldrig Comminis-
ter Björkqvist eller hans Fru. ”då wägen går
förbi mitt fordna goda 4. åriga hem Wiais i
Wehmo, då jag war Informator för en Härads-
Höfdinge Lars Saklen, som ännu är min Re-
spective och Kära Wän, jag skref honom för
par månader till. I Wehmo är ock nu en Com-
minister, nomine Björkqvist, nog god wän
men ännu bättre wän har jag warit och är med
Hans Fru, ifrån den tid Hon war ogift, dock
på dygdigt sätt, det skulle frappera Henne, at
få tala med Eders Wärdighet om mig; för par
år sedan hade jag igenom en wandringsMan
munteliga hälsningar ifrån dem, hwarpå jag
swarade nästwekne sommar; men intet swar
fådt. ===. Eder Moder lärer lefwa ännu, ehu -
ru kraslig hon warit, tänk hwad det skall fäg -
na Far och Mor öfwer Edra framsteg, huru
ofta de lära fälla glädje tårar, hwarifrån icke
heller jag kan hålla mig, af djup wördnad öf-
wer Försynens underbara styrsell, både med
Er och mig.

Men har jag heder och glädje af Eder min
Herre, så gifwas ock rötägg af Disciplar, som
twärt om ej allenast skämma, utan ock söka
dens skada, som ledt dem fram. Ett lefwande
exempel derpå har jag här dageligen för mina
ögon, uti Tullnären Erik Lund, hwars charac-
ter är nog fuhl; bewis därpå är det, at Han eg:n
dömt mig och Rector Eurenius till 60. D:s
plikt wid Accis Rätten, för det wi, som andra,
ej rodde till Tull med tom båt; men han hade
lust hämnas med den heder at ha oss för sin
domstol. Wackra gerningar! === lefwer &c:

Carl Sædenius.”

Jag hafwer utskrifwit mäst hela hans bref

emedan det äfwen något uplyser hans histo-
ria. Hans wälmening och warma wänskap
emot mig lyser i hwarje rad; och hans råd at
sökaa grundlägga min framtida lycka medelst
mina Höga Patroners åtgärd war wäl godt,
men utom det at jag tykte sådant ännu wara
alt för brått, så war det ej synnerligen enligt
med mina tänke sätt, at således alt för mycket
sätta sin lit på förstar och menniskor och lika-
som allsintet öfwerlämna åt Gud och Försy-
nen; Ty at med trygghet och sinneslugn för-
bida tiden och lyckan, det grundläger utan
twifwell ens sinnes ro och wälfärd. Man ser
ock att Han icke aldeles nu eller kunde lämna
oanmärkt sitt favorit råd om Finska språket
och befordran i Torne därmedelst. Jag swarte
honom med tacksägelser, äfwen swarte jag på
Cousin Stenmans bref, hwilket ej war af nå-
got märkeligt innehåll; Utom at det war det
sista brefwet ifrån honom. 

Paulus Björn skrifwer ock i sitt bref, som
äfwen war det sista ifrån honom, lyckönsk-
ningar till mitt ingågna Prestestånd, at näm-
ligen, jag icke blott måtte winna timliga för-
måner derwid === ; ”utan ock, att Guds ord,
som Bror förkunnar, må af Högdene wälsig-
nadt blifwa, hwilket blifwer den största be-
löningen och glädjen för Bror, både i detta
och det tilkommande lifwet.” Så mycken
sund eftertanka, som denna önskan röjer,
hade jag icke wäntat ifrån honom; ty har jag
ock derföre anfördt den, för at wisa at ringa
folk äfwen hafwa jugement. 

Ehuru af ingen betydenhet, dock för at
wisa hans lustiga lynne må äfwen herr All-
tings lilla bref anföras. Jag hade skrifwit, at
jag ej säkert wiste hwarest mitt bref skulle
träffa honom. m:m:.

”Om det likawäl lyckades för käringen at bita
flinta, som för Brors bref att träffa mig så
måste hon haft förbålt skarpå tänder. Men at
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Bror warit i stånd, at i den smutsiga October
känna lika glädjens transport; som en fogel
på de täcka löfwen; ger mig den mistanken,
at den nyligen anlagde Prestskruden ej alle-
nast förändrat Bror, utan äfwen naturen, ty
annars ginge det äfwen så litet an nu, som
förr, att om hösten fägna sig öfwer den an-
nalkande sommaren, åtminstone göra fog-
larne och jag det om wåren. Men något gnabb
skall wara i præludium, hwilket ej hindrar
mig” === gratulation till Presteståndet med-
mera === ”trotjenare
Ol: Laur: Allting.”

Ett lika kort bref i följande månad ifrån
honom war äfwen lika muntert men också
det sista ifrån honom. 

På mina Disciplars namns dagar den 25. och
28. Januar: hade jag skrifwit ett par små gra-
tulations werser i hwarderas namn, som äro
N:eris 31. och 32. i mina poëtiska arbeten. 

En Enke=Fru Helledaj kom ibland till Odens-
näs, såsom wäl bekant med Fruntimmerna,
och låg där qwar ibland en eller annan dag.
Hon war af ett muntert lynne och bodde i
Nousis Nummis Socken wid pass 2. Mill bort.
Nu wille FriHerrinnan och Fröken resa till
Henne och göra Henne en visite, och jag
gjorde dem sällskap. Efter Caffe drickningen
började Fruntimren, såsom wanligt plär
hända, roa sig med, at spå i Caffe, i hwilken
konst Fru Helledaj låddes wara mästarinna.
Hon slog äfwen i för min räkning och före-
spådde mig, at wid mitt giftermål skulle ett
ellakt falskt och afwundsfult Fruntimmer
wara mig mycket i wägen. men hon skulle
dock ingenting kunna uträtta. Detta war det
endaste som jag mins af alt, hwad hon pratade
och jålrade om mig. 

Min Discipel Wilhelm Paul omtalte, at han

den 8. hade haft en dröm, i hwilken han tykte,
sade han, at Fröken hans Faster hade hotat, at
hon hos Generalen skulle begå saken så, för
min ostadighet skull, at jag i stället för 33.
Riksdaler och 16. sk: blott skulle få 33. Plåtar
i årlig Prestlön. Jag låddes icke stort gifwa akt
på denna hans berättelse; Men då jag icke in-
såg någon rimlighet uti at Han skulle kunna
hafwa en sådan dröm, om saker, hwarom han
allsingen kunskap hade, så föll jag på den mis-
tankan, at Fröken hade intalat honom at be-
rätta detta under art af dröm, för at försöka
om icke egennyttan skulle kunna förmå mig
at åter söka inställa mig i Hennes wänskap.
Men jag tänkte: Hon må göra häruti, såsom
Hon har samwete till, jag är dock tilfredsstäld;
ty jag hafwer talat och friat mina själ. Imed-
lertid lät jag ej märka mig det minsta; utan
uptog berättelsen såsom en wärkelig dröm. 

Som jag förnam at Fröken ärnade snart gå till
skrift, så kunde jag ej annat såsom Hennes
själasörjare än warna Henne den 9. at söka ta-
ga sig tillwara: at icke Hon måtte bära något
hemligt hat till Sergeant Forsgål, utan häldre
förgäta och förlåta sådant, hwilket jag gjorde
så höfligt, wänligt och saktmodigt, som mig
möjligt war. Hon uptog icke eller min wäl-
mening och påminnelse illa; utan swarte
saktmodigt, at Hon wist icke hade något hat
till Honom. 

Den 10. woro Lemsjöholms Herrskapet åter
på Odensnäs, då mig tyktes at Fröken Antoi-
net Flemming fortfor med sina förr om-
nämda ögonkast, men jag wågade dock icke
deraf draga någon slutsats mig till förmån. Se
förut pag 325. och dess Citationer. D: B:

När de åter woro färdiga till afresan och
hästarna woro upstälda på gården, så hade
drengarna råkt gå litet ifrån dem, då FriHer-
rinnan Flemmings häst, begagnade tilfället
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och gaf sig till wägs hemåt. Jag som såg det
sprang genast efter och feck mig änteligen
fast i släden; men som tömmarna ännu woro
upwecklade i seltyget, så kunde jag omöjeli-
gen häjda honom; utan i början sprang han
så fort, at jag hade fult göra at hålla släden
upprätt, till dess han kom ned på isen där han
började något sakta sig; men då jag steg upp
och försökte at springa fram för at taga tö-
marna, så ökade han straxt farten, så at jag
åter måste kasta mig på slädan; och så fortfor
wår täflan ett godt stycke ut på fjärden; då jag
änteligen feck fast på tömmarna. Imedlertid
hade jag beslutit, at följa med om det ock
hade burit åf ända till Lemsjöholm, dock hop-
pades jag i en skog där wägen war trång, få
fast hästen om ej förr. Härunder hade Herr-
skapet, som igenom fönstren sågo mig åka
bort så allena med FriHerrinnan Flemmings
häst, sina omdömen om mig, som tog mig en
sådan frihet, och Hennes dreng swor ärbar-
meligen öfwer mig; men min Älsta Discipel
uplyste dem om sakens sammanhang hwar-
efter jag wid återkosten feck många tacksä-
gelser af alla; men isynnerhet af FriHerrin-
nan. Må detta wara ett bewis på huru ens
bästa wälgörande eller åtminstone wälme-
ning, till följe af en ellack anledning, som sa-
ken wid första påseende företer, kan ganska
illa och orätt uttydas, hwarigenom mången,
då ej uplysning emellan kommer, måste lida
till sitt goda namn, heder, ryckte och ära, icke
allenast af sina samtida, utan också i Histo-
rien i en lång fölgd af år. 

Baron hade en ung rask hingst som nu
borde inköras; denne feck jag begagna tidt
och ofta på smärre resor hit eller dit. Han ha-
de art at wilja skena, men, som jag hade Kap-
son61 på honom, så måste han hålla sig på mat-
tan, ehuru han gjorde ett och annat försök. 

Det är ofta nämnt huru Fröken gärna blan-
dade sig i andras göromål, samt wille impo-

nera på= och dominera öfwer andra. Sådant
feck jag flera gångor ärfara denna tiden, hälst
i anseende till den samwetsswaga Pigan Sofia,
om hwilken jag har talat pag: 317. denna Bo-
ken; ty som hon altid obuden åtog sig högsta
bekymret om all ting och om alla, så kunde
hon wist icke nu wisa sig obekymrad, wid ett
så lägligt tilfälle som detta, för att ådagalägga
huru mycket hon war öm om Hennes fattiga
själ. Derföre sade Hon ofta med en befallande
ton: ”Jag pålägger Er, at wara alfwarsam och
sträng med Henne Hon behöfwer det så wäl,
eller så och så skall Ni hantera Henner” &c:
Jag medgifwer at det war tillbörligt at på-
minna härom, och det kunde wara wälme-
ning, at säga: kräw, gör sin högsta flit at föra
henne på rätta wägen, jag tycker at hon är så
eller så och torde böra så eller så bemötas.
Men at positivt säga: jag pålägger Er, jag befal-
ler Er, at så eller så behandla en samwets swag,
det kan icke en gång en Biskopp, göra åt en
nyss blefwen Prest; mycket mindre en annan.
Wäl kan en Biskop råda enligt sin ärfarenhet:
först bör ni utforska dess sinnes stälning och
derefter lämpa Edert tal. Befinnes hon så eller
så, så bör ni så och så ungefär tala m:m: men
mera icke; ty det strider emot sakens natur;
Och om en Prest icke sjelf någorlunda kan
inse huru han bör handhafwa en swagsint, så
kan det ej eller positivt befallas eller före-
skrifwas honom och då är han aldeles oskic-
kelig at handleda sådana. Ty deras lynnen äro
så mångfaldiga och äfwen så omskiftliga, at
här ej kan gifwas någon wiss och oifrångång-
elig föreskrift. 

Den i Andra Boken omnämnde Studenten
Bergren den yngre kom i dessa dagar till
Odensnäs och ärnade sig till Åbo. Och jag be-
slöt at göra honom sällskap dit. Resan skedde
den 8. och hästen hade wi lägdt af en af går-
dens Torpare, hwilken sjelf började gå förut.
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Wid afresan wille Bergren at jag skulle eqvi-
pera mig så lätt, som möjligt, så at jag knapt
feck taga med mig det jag nödwändigt be-
höfde. Och när wi satte oss i släden, så feck
icke eller sjussbonds hösäck wara med; utan
han kastade den genast på gården. Jag sökte
wäl öfwertyga honom om nödwändigheten
af foder för hästen och wille taga honom
med; men jag feck ej rå. Som på isarna war
någorlunda godt före så körde wi iswägen, och
kommo wi snart till Åbo=Slått; ty Bergren
körde ansenligen fort och hårdt, och ehuru
jag påminte derom, så swarte han blott: ”det
är ej så farligt när man har lätt på; det war der-
före jag wille wara så lätt eqviperad.” Men det
gjorde mig dock ondt om hästen, som war all
wåt af swett när wi kommo fram. Som jag
hade fått höra at Krono=Betjeningen hade
fängslat Wäfwaren som hade stulit min päls,
så wille jag nu se på honom i hans fängelse,
efter jag war så nära. Jag upsökte derföre nu
(eller kanske war det en annan gång när jag
war där denna winter) Waktmästaren, och
anhölt om at få träffa Wäfwaren; Jag blef
straxt förd in till honom och hade jag så när
intet känt igen honom där han satt i mörkret
på en lafwa ibland alla de andra usslingarna.
Och gjorde jag honom alfwarsama föreställ-
ningar och förmaningar i anledning af hans
brott; Men han swarte ej synnerligt derpå.
När jag war färdig at gå så war han tilltagsen
nog at begära pengar af mig till hjelp och un-
derstöd. Jag frågte honom då om han trodde
sig hafwa förtjent sådant, dermedelst at han
stal min päls? Dock i betraktande af den us-
selhet, hwari han war stadd, så gaf jag honom
ett 8. sk: stycke. 

Wi körde sedan till Staden, då ej skjuts-
bond war straxt närwarande och jag undwek
at då träffa honom emedan jag förestälte mig
huru misnögd han skulle blifwa öfwer sin
häst som war så hårdt körd och dertill med,

utan foder. Så fruktade jag för hans rättmä-
tiga klagan ehuru jag icke war orsaken härtill. 

Samma dag war jag tillika med Bergren i säll-
skap med Magister Bergstedt och Presten
Nordqvist, och hade wi då en rolig afton med
litet dryckes waror, dock i all oskuld; wid
hwilket tilfälle jag ingik broderlig wänskap
med alla dessa tre Personer, hwilkas Charac-
ter och upförande war mig aldeles till nöjes
hälst de twå sistnämde. 

Nu sökte jag också igen Ryska Studenten Zet-
ræus i afsigt at (som nämt är pag: 307. denna
Bok:) widare höra efter om Lilla Lackmans
Slägtingar i Wiborg, för at få den stackaren
hulpen, hwarpå jag skref Herr Handelsman
Ondar till i hwilket jag på det ömaste sökte
förmå honom at antaga sig sin lilla Slägtinges
framtida omwårdnad m:m:. Likaledes skref
jag också nu till min Wän Rikström men 
endast denna gången för at få uplysning 
om brefwen å ömse sidor woro riktigt fram-
komna.

Wid denna tiden hölt Farbror Callmeijer på
at gifta bort sin dotter Clara med Herr Kyr-
koHerden Ring i Karis, hwilken jag lärde
känna när jag en gång gjorde visite hos Call-
meijers; Han war en mycket god och besked-
lig man, och sådan borde han också wara om
spelet skulle bära sig; ty hon hade ett under-
ligt inqviette och häftigt sinnelag. Jag såg
också nu huru wäl hans ankomst blef upta-
gen, och huru hon nästan rögde för mycken
känsla. Denna gången behöfde icke Farbror
köpa sin måg sysla eller arbeta derföre, så
långt jag känner; ty han war förut KyrkoHer-
de. Han war något koppärig och en medelåld-
rig Man, och säkert war det på Callmeijers
wink, som frieriet börjades. 
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Om måndagen eller den 11. kom häst efter
mig ifrån Odensnäs; emedan äfwen skulle
medtagas något ifrån Staden för Herrskapets
räkning. En piga, Anna Greta, war då den som
kom med hästen. Under wägen språkade wi
om hwarjehanda, och ibland annat gaf hon
ock sitt omdöme om hwad för sort folk hon
mäst tykte om; nämligen Militärer och sjö-
män: ”det är altid raskt folk”, sade Hon. Jag
låddes ej så synnerligen förstå hwad hon just
mente; men undrade innom mig sjelf, at hon
war så upriktig, och tänkte: du lärer wäl
hafwa tykt, at jag som Student war alt för kall,
trög och liknögd. Också insåg jag häraf Hen-
nes tänkesätt, det hon också sedan innan kort
bestyrkte därmed, at en wiss swulnad i lifwet
påskyndade Hennes giftermål med Barons
Betjent. Jag for nu Landwägen hem och körde
wäl ej fort dock hölt jag fort med nästan stän-
digt lunk; men som jag hade något tungt på
och det hade blifwit något oföre, samt wägen
lång emedan jag måste taga en omwäg, så lä-
rer dock denna skjutsen hafwa, bekommit
hästen något illa. Härom mera framdeles. (Se
p: 398. d: B:) 

Den 22. gjorde Lemsjöholms Herrskapet visit
hos oss på Odensnäs, då jag åter tyktes finna,
at Fröken Antoinets ögonkast icke woro twe-
tydiga och jag förgat ej at gifwa akt derpå. När
de reste hem, så gjorde wi alla dem sällskap
till Lemsjöholm, där jag hölt prädikan om
Wåfferdagen, som war på Söndagen. Här bör-
jade nyssnämde Frökens ögonkast, hafwa en
kraftigare wärkan på mitt hjerta, så at det blef
fullkomligen såradt, och reste jag derifrån
hem helt och hållet intagen af kärlek till Hen-
ne, oaktat alt hwad förnuftet deremot kunde
hafwa at inwända; ty ehuru jag nog insåg
omöjeligheten och orimeligheten af en sådan
förening med en sådan förnäm Dame; så gjor-
de dock tankan om exempel af sådana hän-

delser, och mäst inbilningen om Hennes egen
önskan, den jag slöt till och hoppades ianled-
ning af Hennes ögonkast, at min böjelse både
wäktes och närdes hos mig. Hurudan strid i
mina tankar härom hos mig föregick skall
framdeles synas af några werser, hwilka i si -
nom tid skola anföras.

Jag lärer förut hafwa omnämnt, at när jag blef
Prest så feck jag pengar till Prest=kappan
utaf Fröken, då hon sade at Generalen hade
sagt, at Han wille skänka mig kappan; hwar-
före jag tackade och emottog dem; men sedan
wår förra relation uphörde, så beslöt jag, at
återbetala Henne de pengar, som kappan kos-
tade, dels emedan jag icke wille wara Henne
i minsta måtto förbunden och dels ock, och
förnämligast derföre, at Generalen sjelf ald-
rig hade sagt ett ord till mig härom, och at
emottaga denna skänken utom hans wett-
skap och wilja det wille jag aldeles icke. I det -
ta beslut stärktes jag ännu mera af följande
lilla omständighet. Barons lilla Fröken Caro-
lina Sofia, ett barn om 4. år sade åt mig den
28. jag mins ej om några främmande åhörde
det: ”Herr Magistern har fått sin kappa till
skänks af min Faster.” Detta kunde jag wäll
ej anse annorlunda än ett menlöst yttrande
af ett barn i dess oskuld; men nu blef frågan:
huru hade Hon fått weta sådant? Hade Hon
blott tilfälligt wis hört sådant af sin Faster
omtalas för någon? eller hade Fastern med flit
inpräglat det hos Flickan, på det hon skulle
säga det åt mig? eller för många, at det måtte
blifwa allmänt kunnigt? Ware härmed huru
det will, och lät wara, at afsikten härmed äf-
wen warit, at påminna mig sådant, för at åter-
leda mig till Henne, tilfölje däraf at jag skulle
finna mig Henne förbunden; så fefästes mitt
upsåt, at så snart som möjeligt afbörda mig
denna förbindelse. Det enda sättet at få weta
Generalens wilja i denna sak, hade wäl warit
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at fråga honom; men sådant hade haft utse-
ende af at jag hade welat begära denna skän-
ken och dessutom, om det icke warit skedt
med hans wettskap och wilja, så hade jag blot-
tat Frökens förhållande med Hans pengar, det
jag icke eller fant wara wäl gjort af mig. 

I dessa dagar hade jag på FriHerrinans anmo-
dan skrifwit ett bref till KyrkoHerden Cai-
renius, med begäran, at han wille meddela
underrättelse om, huru man borde förhålla
sig när man wille recommendera en wälför-
tjent Tjenare till åtanka i Patriotiska Sällska-
pet. Barons Gamla gårdsfogde Tolpo, war den
i fråga warande personen; och om hwilken
Baron, utan twifwel, hade skrifwit till Fri-
Herrinnan. Nu feck jag swar härpå ifrån Kyr-
koHerden, med tydelig föreskrift härom, och
hwarom FriHerrinan genast lät foga behörig
anstalt. 

Men i samma bref feck jag underrättelse om,
at Tinget i Nousis Nummis skulle börjas den
30. dennes, hwarföre jag feck någon åhåga om
tjuf saken med wäfwaren, som då skulle af-
dömas. Ty som jag war aldeles oförfaren i rät-
tegångsmål, och nu war sjelf part, såsom an-
klagare, så war jag angelägen, at få råka någon
Krono=Betjent för at härom Consulera. Jag
reste derföre en dag at söka Länsman däri
Socken; men till all olycka, så war han ej hem-
ma. Änteligen kom Tings Termine och jag
måste resa dit utan at hafwa fått någon un-
derwisning huru jag borde mig förhålla. Sa-
ken kom snart före, då jag framlämnade min
lilla nota på hwilken war teknadt hos hwilka
jag hade funnit de stulna warorna (Se pag: 331.
Denna Bok:), samt åberopade de wittnen,
som äfwen woro då närwarande. Där war nu
ej närwarande mera än den ena skräddaren;
och när HäradsHöfdingen såg på notan, så på-
stod han at den ej war med sammanhang

skrifwen; ändock hon war wärkeligen riktig;
men irringen kom derutaf at HäradsHöf-
dingen ej observerade at sakerna woro funna
hos twänne särskilta Skräddare af till det när-
maste lika namn och i samma by; och då han
trodde att alt war funnit hos den enda när-
warande skräddaren, så kunde ej annat wara
än att min skrift skulle förefalla honom ore-
dig, hälst han icke observerade mitt satta
semi colon. Jag gjorde wäl försök till att rätta
honom; men då han genast afbröt mig med:
”Hå! jag ser ju hurudan skriften är.” eller nå-
got dylikt, så blef jag så blyg och timide at jag
ej kunde säga något, och han förblef således
i sin öfwertygelse. Sjelfwa saken aflopp så, at
wäfwaren genast ärkände sin stöld utom ett
par gamla silkes strumpor, som han påstod
wara hans egna; men FriHerrinnan trodde at
Baron ägde dem; hwarpå jag dock icke hade
något widare bewis. Den närwarande Skräd-
daren feck swåra bannor, för det han hade
emottagit tjuf gods i pant, af en allmänt känd
tjuf, så mycket mera strafwärdt af honom
som han sjelf war fjärdings karl; men han ur-
säktade sig därmed at han aldeles icke wiste,
at wäfwaren war en känd tjuf. Och domen
blef den, at Wäfwaren blef sakfäld såsom
den, som andra gången beträddes med tjuf-
nad; Skräddaren blef fri; och jag skulle åter-
lämna strumporna till wäfwaren. Men som
jag hade den öfwertygelsen, at det war Barons
strumpor, så tykte jag at det war orätt, hwar-
före jag ej wille på at återlämna dem; men då
Härads Höfdingen andra gången alfwarsamt
befalte mig det, så måste jag bära dem till
wäfwaren, som af sjukdom i arresten war
blefwen så contract,62 at han icke kunde gå
eller stå inför Rätten utan satt på en bänk.
Detta kostade på min ambition, men dock
mäst för det jag tykte, at det war orättwist.
Detta wäfwarens sjukliga tillstånd och i ar-
resten utståndna elände lärer utan twifwel

1787. 
Mars 

Bref.

Tinget.

367. 
1787. 
Mars.

368. 
1787. 
Mars

369. 
1787.

205

Inl. PSL bok 4 tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:34  Sida 205



ganska mycket bidragit dertill at han så wil-
ligt ärkände sin tjufnad, annars torde Skräd-
daren haft swårt nog före at leda saken ifrån
sig. Altså reste jag hem ganska glad deröfwer
at saken såwida hade lyckligt aflupit. 

XIII. Capitlet.
Af lika mångfaldigt innehåll. 

Ett litet bref, det sista ifrån Professor Bill-
mark, som jag denna tiden feck, innehöll
blott en oeconomisk Commission.

Ifrån Rikström hade jag nu bref först af
den 20. Martii och sedan ett förut skrifwit,
om hwilket jag i detta feck anwisning hwa-
rest jag skulle få rätt därpå. Utaf detta yngre
må blott anföras följande: === ”Af dina ärade
bref har jag intagit dit tillstånd, med innerli-
gaste fägnad, såwida jag ansedt dem så favo-
rable, at lyckan för momentet, ej kunnat hög-
re gynna någon af dess favoriter. Din före-
gifna oro ansåg jag ej för så farlig, ehuru det
ömade mig hjerteligen at du så oskyldigt wis
blifwit snärd: och hwaröfwer jag i mitt sista
bref lämnade mitt utlåtande, hwilket nu tör
wara i omilda Händer.” ===. Detta sistnämn-
da bref, som jag redan sagt, at jag efter deta
feck, kan jag ej aftekna emedan det har för-
kommit, på det sätt hwarom innan kort skall
talas; men dess innehåll kan dock någorlunda
ses af mitt swar därpå, som också snart skall
följa.

Ett bref ifrån Handelsman Ondar i Wi-
borg feck jag också nu, i hwilket han lofte
emottaga Lackman allenast jag kunde skaffa
honom dit. Detta brefwet förkom också för
mig på samma gång som det förra

Likaledes hade jag nu åter bref ifrån min
far som först innehåller

=== Underrättelse om Föräldrarnas sjuk-
lighet. === Sedan: ”Jag sitter med swidande
bröst och darrande hand, dock wille jag för-

söka at än en gång skrifwa. Hwad min Son
skrifwer om Abraham Abrahams son, så sä-
ger din Mor at Hon mins det; och jag har at
berätta, det han är kommen ifrån sina sinnen,
och föres som en dåre omkring Socken ett
dygn i hwar gård: En warnings spegel, at
wandra warligt i werlden.”

=== Små nyheter och fråga: när jag ärnade
komma hem? ”wi wille gärna se dig ännu en
gång medan wi lefwa.”===.

Mitt swar lydde således:
=== Beklagade deras hälsas ostadighet.

”Det war helt oförmodat, at få förnimma om
Abraham Abrahamssons olyckliga öde. Man
ser då häraf tydeligen huru Gud i sinom tid,
äfwen här i tiden utkräfwer sin rätt till at
straffa syndare; en warning för andra deras
synda=bröder, till at fly sådana uppenbara
misgerningar, och endast tillbringa sina dagar
i Herrans fruktan och en dygdig wandel.

Som jag kommer ihog, at min far hade up-
rättat en räkning på hwad som jag har fått af
mina Hulda föräldrar, så beder jag min Far är
så god och skrifwer en sådan ny och fullstän-
dig. I den gamla räkningen mins jag, at min
Far hade uptagit några Persedlar, som betaltes
med mina egna pengar, som jag feck utaf Soc-
ken; ty jag kan ej annat komma ihog, än at
det så war. Såsom till exempel” === här räk-
nas up några persedlar. ===; ”men om min
Far wist mins, at dessa Persedlar äro af min
Far betalte, och jag således mins orätt, så må
de ock sättas på räkningen, men åtminstone
har jag dem upskrifwit ibland mina utgifter
för det året. Hwad min föda i Staden och lin -
kläder angår, så förmodar jag, at de ej upsättas;
ty jag menar, at mina Syskon, hafwa fått så
mycket deremot swarande. Men föröfrigt må
min Far upsätta alt hwad min Far har kostat
på mig, så wäl när jag war hos Farbror Ström,
som i Skolan och hos Magister Sædenius,
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samt året när jag war hemma, såsom krås och
manchetter &c: som jag då fick.” === Före-
skref huru han skulle börja och sluta räk-
ningen, samt skicka mig en afskrift deraf.

===. På frågan om min hemresa swarte jag:
”Jag har nu wäl aldrig tänkt derpå; men om
jag lefwer, så torde jag som hastigast resa dit;
men det torde ej ske så snart. Och ganska litet
tänker jag på, at söka syssla där på orten; dock
will jag förbida Herrans skickelse uti den de-
len; ty jag wet, at hwad han försedt blir mig
betedt, fast det än synes dröja.

=== P: Stenberg.” 

Afsikten med den begärta räkningen war
flerfaldig, dels at jag måtte få se Summan af
alt, som war mig påkostad, dels på det mina
Syskon i en framtid icke måtte påbörda mig
hafwa fått mera än det wärkeliga; dels at åter-
betala min Far om han skulle blifwa i behof
och jag någon gång finge råd dertill, eller om
min lott wore större än mina Syskons, at då
någon gång återgifwa öfwerskottet eller
också hela Summan åt den eller de af dem,
som blefwe mäst i behof.

At jag ej tänkte söka Syssla på hemorten
war orsaken den, at såwida det gamla ordsprå-
ket wore sant: det en Prophet icke warder för-
aktad utan i sitt Fädernes land; så torde jag
kunna göra mindre nytta i Guds Församling
där än på ett främmande ställe. 

Långfredagen den 6. war Generalens Namns-
dag då jag skref till Honom följande gratula-
tions wärser, som är N:o 34. i mina Poëtiska
arbeten. 

”Tillåt at en darrande hand, skjönt owan, 
sin Lyra må fatta, 

Den stund när dess hjerta upfyls med de
nögdaste gladaste känslor, 

Upwäkt af det nöjet at se, 

din hälsa ej swika din ålder, 
då tiden han gifwer dig lof ditt namn 

än med nöje få läsa, 
För Ottionde Sjuonde gång i löpande årets 

Calender. 

Njut framgjent den samma förmån 
så länge din dagar de räcka 

Så at du i Gudi förnögd, 
i stillhet med lediga sinnen

Må räkna wälgerningar mång, 
dem Gud dig och andra bewisar. 

Samt inse den kärlek som Gud 
mot mennisko slägtet har wisat,

Hwars hugkomst wi fire i dag
wår Endaste Frelsares pina 

Som willigt har burit din skuld, 
at du skulle undslippa dina. 

Gud skänke dig städse den nåd, 
at detta upriktigt betrakta

Så skall Han, som Wilhelm dit namn 
i ewiga lifsbok har teknadt

I salighet låta dig få din namnsdag 
i Himmelen skåda!”

Den 7. eller Påsk=Lördagen måtte jag resa till
Sillilä ni fallor i Wirmo Socken till en ung
Herre wid namn Ahrenberg i något rätte-
gångs ärende å Barons wägnar; ty han war al-
tid såsom en Tings Notarie eller skrifware,
samt advocerade ibland för Baron; men till
olycka, så war han intet Hemma så at jag ej
kunde få de sökta papperen eller uplysningar.
Denne Ahrenberg war till utseendet och up-
förandet en hyglig Herre. Jag kände Honom
dock icke noga. Då han en gång wid tilfälle
war hos oss, tillika med några andra främ-
mande så hade jag hållit predikan den Sön-
dagen och något talt om Sabbatens rätta fi-
rande, så yttrade han sig på eftermiddagen till
mig; men med all beskedlighet, at det wore
hans tanka, at sedan man hade Helgat sin
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stund åt sin Gud med ett warmt och tacksamt
hjerta, så wore det wäl ej så noga, eller det
kunde wäl icke wara Gudi mishageligt, om
man det öfriga af dagen roade sig något litet;
på oskyldigt wis; mente han wäl. Men jag sök-
te påstå och bewisa, att icke blott Gudstjenst
stunden utan hela dagen borde af oss anwän-
das med åtanka på wår Gud, och icke företaga
något, hwarigenom den kunde störas; ty nö-
jen kunde lätt urarta till något som stridde
emot oskulden. Dock blef icke wårt samtal
härom långwarigt. Och jag fattade om ho-
nom det begrepp, at han wist icke war käns-
lolös för det goda och sanna, om också hans
ungdom och werlden ännu något lekte för
honom i hans sinne. 

FriHerrinnans Bror Fendrik Strengberg, war
nu äfwen på Odensnäs några Månader för at
hos sin Syster begagna sin Semester tid. Hans
tänkesätt och upförande har jag redan förut
tydligt nog anfört. Han war sig altid lik; och
hälst ibland sina lika sinnade medbröder, så-
som till exempel Claës Flemming; Ty för ing-
en del woro de måne om, at dölja sina laster;
utan omtalte och skröto af sina hor=historier
utan sky och skam, så at jag ibland med myck-
en leda och afsky för dem måste höra på alt-
sammans. Nu war han ock, såsom belöning
för sitt hederliga upförande, besmittad med
dröppel,63 den han sade sig hafwa fått af en
Prest=Fru i Österbotten, och hon åter hade
förwärfwat sig den af Fendrik von Otter Öf-
werstens Son. Det förargade mig i mitt sinne,
at en Prest Fru skulle wara en sådan allmän
kofsa och äga en så liten känsla af dygd och
gudsfruktan. Nu nyttjade han här sin ledig-
het at kurera sig; och som han bodde i kam-
maren näst intill min, så war han ofta nog hos
mig; med sina medicamenter. En dag wille
han at jag skulle smaka på dem; men som jag
icke tycktes behöfwa dem, så wille jag det

icke. Han försäkrade at det ej smakade illa;
men jag hade dock ej lust at smaka derpå,
hwilket förtröt honom, så at jag dock måste
göra honom till wiljes och smaka på en art
mos, som han hade, hwilket smakade mera
wäl än illa, som dock plär wara emot medica-
menters wanliga art. Som hans Semester nu
led till slut så reste Han hem, och jag saknade
honom aldeles intet. 

Denna tiden kom en dag Professor Lefren till
Odensnäs förmodeligen ifrån Nådendal, om
Han blott wille göra visite hos Generalen eller
han hade något annat ärende mins jag ej. Han
kom i hwarjehanda samtal med Generalen;
Men när han började smickra och öfwer all
höfwa berömma Generalen för Hans alfwar-
liga och rena Gudsfruktan, samt hans nit för
Guds ära, &c: så tykte jag ganska litet om ho-
nom, och satt jag och afhörde honom med
mycken förargelse, och det endast derföre, at
han på denna lilla stunden och medelst detta
sitt smicker i en hast nedref och fördärfwade
alt hwad som jag i mina predikningar hade
sökt, att uppbygga. Ty detta smickret tjente
till intet annat än at stärka Generalen i sin
förmenta fullkomlighet, egenrättfdighet,
och fullkomliga och skadeliga förlitande på
det methodiska iaktagandet af sina gudaktig-
hets öfningar, hwilka woro just de satans för-
murar och förblindelser i denna Familien,
som jag så långt mig möjeligit war hade sökt
at nederrifwa och borttaga. Men Professorn
lärer utan twifwel welat inställa sig hos Ge-
neralen, som också uptog det med alt wälbe-
hag; som mästadels är smickrets wanliga fölg-
der. Och lät wara at Professorn talte efter sin
öfwertygelse, emedan Generalen war allmänt
känd för sin exemplariska och oförfalskade
gudsfruktan, så hade dock ett sådant beröm
af denna art bort wara ganska måtteligt och
icke så öfwerdrifwit, som detta war, som ald-
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rig annat kunde än wara skadeligt för den Per-
sonen, som det mäst angick. Föröfrigit mis-
unnade jag wist icke Generalen det loford
som han wärkeligen förtjente. 

Jag hafwer förut omtalt Adjuncten Olgrens i
Lemo enfaldiga men uppriktiga och wälmen-
ta nit för gudaktigheten och dess utspridande,
hwari han wisserligen drefs af en rättsinnig
anda och utan twifwel gjorde mycken nytta i
Herrans wingård oaktat all sin okunnighet
och oaktadt han war Hernhutiska satser till-
gifwen. Men oaktadt denna min öfwertygel-
se, så tykte jag dock icke särdeles om, så wäl
hans ouphörliga tal om gudeliga ämnen, hwa-
rom förr är nämnt, som ock förnämligast om
hans lilla Församling som Han hade i sitt hus,
den jag såg en af Påsk dagarna på eftermidda-
gen, då jag reste till honom i ett ärende å Ba-
rons wägnar. Jag hade aldrig warit hos honom
förr och denna war ock den enda gången. Jag
kommer in i rummet och finner det uppfylt
med folk, sittande på bänkar på ömse sidor;
manfolken åt ena och qwinfolken åt andra si-
dan, blott en liten gång midt på war emellan;
Och i gången woro Presten och hans Fru en-
samt gående; under det at församlingen sjöng
Psalmer, förmodeligen utur Zions sånger65 el-
ler andra sådana i sig sjelf wackra böcker, med
ganska behageliga toner. De låto icke störa sig
af mig utan fortforo i sin sång. Men Presten
öpnade dörren till en liten kammare innan-
före och följde mig dit in, där jag omtalte mitt
ärende och drögde någon stund. Jag tager så
afsked och går; men under bortgåendet ser jag
at Frun i gången famntager och kysser åtmin-
stone kommande och bortgående qwinfolk,
hwilket skedde under det de qwarwarande
oafbrutit fortforo med sången, hwarunder de
sjungande lika så mycket woro sysselsatta med
at se på de kommande och gående, som med
sin sång, som åtminstone hos många tyktes

wara mecanisk. Jag har aldrig hwarken förr el-
ler sedan sedt någon HerrnHutisk Församling
och war denna utan twifwel en sådan en mi-
niature. Och jag medger at, det kunde wara
godt och åstadkomma upbyggelse, åtminsto-
ne icke straffwärdt, at hålla en böne stund med
sina grannar på eftermiddagen eller Sön= och
Högtidsdagar; Men jag wille i det fallet, att alla
skulle både komma och gå på en gång; ty de
ständiga upträden, af det broderliga och Sys-
terliga omfamnandet och broder kyssens
meddelande, som till mänfolken förmodeli-
gen skedde af Presten, kunde ej annat än
ganska mycket störa andakten och hindra det
goda ändamålet, då alla mera gapade härpå och
på dem som sökte sina wantar och mössor &c:
än tänkte på at bibehålla andakten; utom det,
at således inrätta en liten utwald särskild För-
samling i Församlingen, ehuru det wid första
påseendet kan wara godt och afsikten god, så
har det ändock sina stora olägenheter och ska-
deliga fölgder med sig; emedan det åstadkom-
mer split, twedrägt, partier och söndringar
ibland folket, hwaremot nyttan däraf, som hos
många föga blir annan än, at de, för den stun-
den, hindras ifrån andra syndiga och skadeliga
uptåger, swårligen torde godtgöra skadan, som
secteriet med sitt oförnuftiga nit å ömse sidor,
åstadkommer, då den ena kärleks löst fördö-
mer och bespåttar den andra af motstånda-
rena; utan at weta göra en tilbörlig skilnad
emellan det wärkeligen goda eller felaktiga
hos motpartiet; utan blott det sednare anmär-
kes och öfwer höfwan förhöjes; men det goda
antingen aldeles icke ses eller ock döljes och
aldeles öfwerses. 

Straxt efter Påsk reste jag med Fröken till Åbo
för min del hufwudsakeligen i det ärendet, at
söka få någon utwäg, at få afsända lilla Lack-
man till Wiborg. Jag träffade ock Löjtnant
Möller där, som hade gossen hos sig, med ho-
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nom rådgjorde jag; men största swårigheten
war huru man skulle få honom igenom gräns
wakterna; Ty Swenska Lagarna fordra, at den
som reser utom riket, skall ställa borgen för
sin återkomst, innom wissa år eller betale han
förut, eller sedan Borgesman 200. R:D: till
Kronan; Men hwarest war det wäl möjeligt at
få uti en sådan summa penningar eller ens
skaffa en sådan borgen åt en sådan man. Det
war då ingen annan utwäg öfrig, än at hem-
ligen practicera honom öfwer gräntsen,
hwartil Löjtenanten upgaf följande utwäg; at
han kände en gammal Captén, som årligen
flera gånger brukade resa till Ryssland, och
som har hulpit flera öfwer gränsen fram och
åter, och han känner noga alla omständighe-
ter; ”om han får följa honom såsom Betjent”,
sade han, ”så är jag säker at saken lyckas.” Med
detta förslag war jag fullkomligen nögd. Wäl
fant jag; at det icke war rätt gjort, at således
öfwerträda Kongliga Författningar, men mitt
indre sade mig, at jag härigenom gjorde ett
barmhertighets wärk och en wärkelig wälgär-
ning åt gossen, isynnerhet då ingen fans, som
wille wårda sig om honom inom riket, och då
han därtill med, war en sådan warelse, som
föga kunde blifwa någon duglig medborgare
i samhället, såwida honom bristade naturs
gåfwor dertill; ty gjorde jag mig häröfwer al-
deles icke samwete. Jag skref derföre till Herr
Handelsman Ondar i Wiborg och tackade ho-
nom på det förbintligaste för hans godhet at
wilja emottaga Lilla Lackman, samt under-
rättade honom om at jag hade hopp at fram-
deles finna läglighet, at öfwersända honom.
Och jag får nu på samma gång nämna, att om-
talte Captén tog honom med sig i slutet af
wintern och lämnade honom på sitt rätta och
bestämda ställe. Och ganska glad war jag, som
således hade sluppit ett så tungt och tryckan -
de bekymmer. 

Som jag nu äfwen wille afsända bref till min
Wän Rikström, men ej hemma hunnit skrif-
wa brefwet, så hade jag tagit med mig så wäl
Rikströms bref som också conceptet till mitt
bref till Fröken. (Se pag: 333. Denna Bok:) till
eftersyn wid mitt brefs författande. Och mitt
bref till honom lydde som följer. 

=== Berättelse om hwilka hans bref jag hade
fått och hwilka ej. ===.

”Om mitt förra sorge ämne resonerar du
min Bror både förnuftigt och wärdigt dina
nobla tänkesätt; Och du skall tro, at äfwen jag
gjor de på samma sätt så långt som nånsin mö-
jeligit war; men jag war då så fast öfwertygad
om saken at intet det minsta twifwelsmål war
öfrigt för mig. Du säger, at jag ej har bort låta
Sergeantens förflugna ord förleda mig när jag
ej har egen ärfarenhet derom; men det för-
säkrar jag dig, at det hade gjort ganska litet
hos mig, om jag ej sjelf förut hade haft så på-
tagliga anledningar, åtminstone som jag sjelf
tykte, dem jag med egna ögon och öron både
sedt och hört; jag kan då ej säga, at jag war al-
deles utan ärfarenhet; Ty de anledningar jag
berättade dig woro endast de minsta; det war
åtminstone tre till, som, fast indirecta, dock
i mitt tycke woro mera betydande och äro för
widlöftiga at här införa, och kunde ej annat
än göra mig förwissad om saken. Dessa an-
ledningar fant jag de närmaste tiderna förr
än jag blef Prest; men sedan kunde jag ej det
minsta märka, som ditåt hade kunnat utty-
das; Och då såg jag, at den ömhet Hon tyktes
hysa för mig war ren och äfwen efter mitt
tycke alfwarlig.

Jag will nu berätta dig huru saken sedan
aflupit. Sedan jag förgäfwes ända till Jul hade
wäntat på dit bref, och jag länge balancerat
om jag, oaktat alt hwad som oroade mig, ännu
skulle hålla fort med Henne eller aldeles öf-
wergifwa at tänka derpå, så beslöt jag änteli-
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gen det senare, sedan jag ej längre kunde ut-
härda; och äfwen, at med det möjeligaste
första, skrifteligen tiltala Henne; ty såsom
Hennes Själasörjare tillät mig icke mitt sam-
wete at tiga; utan beslöt, i Guds namn, tala
skarpa sanningar. På det hon då skulle se or-
saken därtill, skref jag rent Conceptet till det
bref jag skref till dig och uteslöt derutur ej
annat än de stropher, som kunde ge tillkänna,
hwaraf jag snarast kunde röras till medlidan-
de; ty jag wille ej gifwa henne wapen i Hän-
derna at åter snärja mig. Sedan skref jag ett
rätt alfwarsamt bref till Henne, som jag slöt
med den meningen, at i anseende till hwad
som händt war, fant jag mig hwarken mägtig
eller hugad, at wisa Henne den ömhet, som
jag förr hade hyst; och hwad wore Hon be -
tjent med min hand, när jag ej kunde gifwa
mitt hjerta; det wore ju at göra oss båda olyck-
liga; men försäkrade därjämte, at min wän-
skap för Henne war orubbad. Dessa båda pap-
peren skickade jag Henne Trettonde dagen,
och sade Henne sedan munteligen alla mina
mistankar och grunden till dem, hwaröfwer
Hon blef förträtad och sade sig wara helt
oskyldig, och hade altid något at säga, som ej
alt tyktes wara så Sufficent; dock som Hon
derwid tyktes tala sjelfwa oskulldens språk,
så war jag under detta samtalet så tilsägandes
öfwertygad om Hennes oskuld; Men som jag
under det samma fant ganska liten upriktig-
het uti åtskilliga omständigheter, som jag helt
säkert wiste, så wet jag ej hwad jag skall tänka
om Hennes föregifwande om sin oskuld. Det
kan wara möjeligt at så är; men åtminstone
är jag aldeles öfwertygad om helt annat, och
du borde weta hela sakens förlopp, om du
skall kunna härom döma rätt. Men det må
wara härmed huru det will, så ångrar jag än-
dock icke detta steget; ty jag hafwer handlat
efter mitt samwete och min pligt. Men hade
jag förr fått dit bref, så wet jag ej om jag hade

tagit det steget. Därföre anser jag det för en
besynnerlig Guds skickelse, at det skulle blif-
wa förlegat; ty han, som ser allas hjertan, lärer
wäl hafwa sedt, at Hon behöfde en wälför-
tjent påminnelse ifall Hon war skyldig; men
at Hon så wäl som jag på något sätt behöfde
förödmjukas och pröfwas om Hon war oskyl-
dig. Och är Hon oskyldig, så måste jag tillstå,
at mer än förunderliga omständigheter hafwa
sammanstött för at komma mig i den mistan-
kan. Du ser då at jag åter är fri och ledig, och
jag tackar min Gud, at jag så behändigt blef
skild ifrån altihop; ty Han såg, at ett sådant
partie war mig ej nyttigt; derföre lät han detta
hända, som war det enda medlet, som hade
kunnat förändra mitt uppsåt.

Du skrifwer at jag ej på något sätt bör wisa
någon wanwördnad eller förakt emot Henne.
Nej! detta hafwer warit, är och genom Guds
nåd skall blifwa långt ifrån mitt upsåt; utan
har jag både nu och förr sökt at wisa Henne
all den wördnad och högaktning, som både
Hennes stånd och kön fordra. Nej beware mig
Gud, at jag nånsin skulle hata eller förakta
Henne, om Hon ock hade warit skyldig; ty jag
wet at Gud är mägtig at utaf stenar upwäcka
Abrahe barn. Och Gud allena, som känner
mitt hjerta, wet at jag icke drefs af några så-
dana affecter när jag skref Henne till.

Det öfriga will jag en annan gång berätta;
dock will jag tillägga, at at fast än wi äro wän-
ner, åtminstone på min sida, så är dock myck-
en kallsinnighet oss emellan, och Hon låter
ibland höra det ena stick ordet efter det and-
ra, som jag will toligt lida; ty jag hafwer talat
och friat mina själ. Och det tröstar mig, at
Herren dömer oss båda, efter wårt hjerta och
upsåt, så at hwad som händt är kan wara både
Henne och mig nyttigt.” 

=== Beslutet === ”P: Stenberg.”

Nu woro wi sedan färdiga till hemresan, och
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jag inpackade i min lilla kappsäck det lilla jag
hade; men nederst hade jag lagt min plånbok,
i hwilken jag hade det i föregående brefwet
omtalte conceptet till brefwet till Fröken,
samt brefwen ifrån Rikström och Handels-
man Ondar i Wiborg. Därjämte lades i kap-
säcken hwarjehanda smått och kläder, som til-
hörde Fröken, hwarefter wi reste hem. Men
när jag kom hem, så tog jag utur min kappsäck
mitt; men till all olycka så glömde jag min
plånbok, hwilken tillika med kappsäcken
fölgde upp i Frökens kammare, hwaröfwer jag
mycket harmades på mig sjelf när jag saknade
plånboken; ty jag hade för ingen del welat, at
Hon skolat få se Rikströms bref ehuru däri ej
war något farligt skrifwit; men ännu mindre
hade jag welat förlora det och de öfriga pap-
peren, dem jag war ärnad at införa i denna min
lefwernes beskrifning. Mitt hopp at återfå
pappren war nu ganska swagt, och i sanning:
jag såg dem aldrig mera; Ty när kappsäcken
sändes ned så war han tom och plånboken war
borta med alt hwad som deri war; men inga
pengar hade jag deri om jag mins rätt. Jag
fråkte wäl Fröken med det aldra första om hon
hade sedt till min plånbok; men Hon låddes
icke weta utaf den. Utan twifwel hade hon ej
ännu hunnit nog läsa igenom dessa mina pap-
per. Jag trodde mig således aldrig någonsin
mera återfå plånboken; men efter 14. dagar el-
ler sista dagen i månden, så återfeck jag änte-
ligen plånboken; men på hwad sätt mins jag
ej; men paperen woro och förblefwo borta.
Men at Fröken sjelf hade läst dem och förstört
dem det kunde jag tydeligen höra deraf at hon
förebrådde mig för det jag skref och utspridde
sådana sagor om henne omkring Landet, då
Hon icke eller nekte före at hon hade tagit
papperen; men ehuru jag begärde, så feck jag
dock aldrig igen dem utaf Henne. Jag swarte
på förebråelsen; at jag endast hade förtrodt en
god wän saken i afsigt at rådföra mig, hwilken

war en man, på hwilkens trohet jag kunde mig
fullkomligen förlita, och hans tystlåtenhet i
det fallet war det samma, som min egen. Hon
behöfde således icke frukta för sitt rykte i an-
seende til honom, samt at detta aldeles icke
stridde emot det tysthets löfte, som jag i bref-
wet hade Henne gifwit, så mycket mindre,
som jag gaf detta löftet långt senare än jag
med honom corresponderade om saken, då
jag wist icke war bunden af något löfte.

Ännu hade jag en märkwärdig dag i denna
Månaden. nämligen den 29. Ty Då jag en
stund satt ensam med FriHerrinnan i Hennes
kammare, så tilltalte hon mig med mycken
wänlighet ungefär på följande sätt: ”Huru
stårtill med Herr Magistern, är han sjuk eller
huru mår Han?” ”Jo bra”, swarte jag. ”Herrn
måste helt säkert icke må wäl; ty antingen är
Herr Magistern sjuk eller är han plågad af en
djup och hjertfrätande sorg. Hwarken jag will
begära eller wänta Herr Magisterns förtro-
ende i detta fall om han icke friwilligt will
lämna mig det; men det skulle wara mig ett
nöje och en glädje, om jag i någor måtto skulle
kunna lindra Herr Magisterns swåra belägen-
het.” &c: Detta Hennes öma och wänskaps-
fulla tiltal rörde mig på det ömmaste, så at
mina ögon wattnades. Och jag swarte: ”Nå-
dige FriHerrinnan har wist icke träffat orätt;
jag har nu någon tid haft en djup sorg som
dock nu Gud ske lof är förbi emedan dess or-
sak har uphört. Med största ärkänsla och
tacksamhet anser jag Nådige FriHerrinnans
wänskap och öma deltagande, som mig myc-
ket fägnar; och jag är wist icke obenägen at
lämna FriHerrinnan härom mitt fulla förtro-
ende, om hwars tystlåtenhet jag wist icke
twiflar; men jag hoppas at FriHerrinnan icke
mistycker at jag just icke nu straxt kan öpna
mitt hjerta och berätta hwad som har oroat
mig; men kanske framdeles torde det kunna
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ske.” Orsaken war at jag, dels först något no-
gare, wille öfwerwäga saken, dels också wille
jag, om så wore, lämna mitt hela och fullkom-
liga förtroende och sakens hela sammanhang,
hwartill war tjenligast at upläsa för Henne
min förut omtalta och skrefna lilla Roman.
(Se pag: 282. 283. denna Bok:) FriHerrinnan
fortfor: ”Jag har härmed intet annat ändamål,
än at söka lätta Herr Magisterns bekymmer
så mycket mera, som icke allenast jag utan äf-
wen Fröken och FriHerrinnan Flemming
hafwa märkt Herr Magisterns bedröfwelse,
och isynnerhet har den sistnämnde anmodat
mig at utfråga af Herr Magistern hwad som
oroar honom; ty” sade Hon: ”Swägerskan ser
ju, at mannen går såsom ginge han under jor-
den derföre böre wi bjuda till at skingra hans
sorg. Annars”, fortfor hon, ”hade jag aldrig ta-
git mig den friheten at fråga Herr Magistern
Härom. Herr Magistern måste derföre taga
tröst till sig, ehuru swår saken än må wara,
och wara öfwertygad at Gud med sin godhet
ej lärer underlåta at i sinom tid hjelpa honom
och styra all ting till det bästa.” Jag tackade
FriHerrinnan på det ödmjukaste för så myc-
ken godhet och wänskapsfulla ömhet, ”hwil-
ken”, sade, jag, ”jag både wet och aldrig skall
uphöra at högt wärdera, så mycket mer, som
det icke litet hafwer ökadt min sorg och tyng-
den af min börda, at jag ej har haft någon, för
hwilken jag har kunnat öpna mitt hjerta eller
söka tröst i min bedröfwelse. Och hwad Guds
nådiga Försyn med mig angår, så har jag aldrig
derpå twiflatt och har nu också rönt ett tyd-
ligt prof derpå i det jag nyligen har blifwit
frälst utur min bekymmerfulla belägenhet.”
”Men”, sade Hon ”hwarföre har icke Herr Ma-
gistern förr anförtrodt mig saken, så hade
Han ej så länge behöft sörja; ty jag har wist
welat göra alt för at tilfredsställa honom.” Jag
swarte, at jag ej wågade beswära Henne med
sådant, och utom dess så kunde det ej ske utan

at blotta den person som det angeck och det
wille jag för ingen del göra för någon, hwars
honetta tänkesätt och tystlåtenhet jag ej war
fullkomligen säker om; ”Men nu när FriHer-
rinnan med så mycken godhet och wänlighet
behagat gå mig till mötes, så kan jag wist icke
annat än söka swara deremot med mitt fulla
förtroende, ty jag är öfwertygad om dess ädel-
mod och tystlåtenhet, dock kan jag nu icke
straxt fullgöra min önskan härutinnan.” Hon
swarade, at jag fullkomeligen skulle få lita på
Henne Härutinnan &c: Jag geck så ned i min
kammare, ganska mycket lättat till mitt sin-
ne, och likasom jag hade aflagt en tung börda.
Och icke mindre fägnade det mig at jag warit
så lykligt at hafwa wunnit twänne så wettiga
och förnäma Fruars wänskap, aktning och til-
gifwenhet. Och fortfor jag nu at litet mera
skrifwa på min Roman för at göra berättelsen
så mycket fullständigare; när jag skulle läsa
upp den samma. 

Som jag således kom i närmare bekantskap
och förtroende med FriHerrinnan, så anmo-
dade hon mig en dag at öfwerse Hennes räk-
ningar om de woro riktiga. Hon hade emot-
tagit en wiss summa af Baron, och hon wille
se huruwida utgifterna med behållningen
swarade deremot. Jag räknade igenom ho-
nom några gångor; men altid blef det brist på
några Riksdaler. Och då Hon icke wiste hwa-
rest dessa Riksdalrar hade tagit wägen, så blef
hon helt orolig; och började bittert gråta af
fruktan för den förestående redogörelsen för
Baron. Detta oroade mig rätt mycket och del-
tog jag mycket i Hennes bekymmer; hwarföre
jag åter såg igenom räkningen, då jag mis-
tänkte, at wissa siffror torde wara otydligt
skrifna, hwarföre jag lät Henne sjelf se ige-
nom siffrorna, då det uptäktes, at 7. war tek-
nadt så lika med 4. at jag derpå ej annat kunde
än mistaga mig. hwarefter räkningen riktigt
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geck ihop: och Hon blef deröfwer ganska
glad. Jag lärde då Henne huru Hon borde
skrifwa siffrorna rätt under hwarandra, at ej
enheter måtte stå under 10. tal, och twärtom,
hwaraf jag äfwen wid räknandet så när hade
blifwit förwillad. Härwid gjorde jag widare
den anmärkningen hos mig sjelf, at Baron i
detta afseendet måtte wara mycket sträng
med Henne; emedan Hon med så mycken oro
behöfde frukta för redogörelsen, om en obe-
tydlig summa feltes. Ty beklagade jag Henne
i mitt sinne. Nog insåg jag billigheten af at
något så när wisa huru pengarna woro anwän-
da; men at göra sig onyttig öfwer en obetydlig
skilnad det tyktes mig wara för hårdt. Derföre
beslöt jag, at taga mig för sådant tilwara om
jag någon gång i werlden skulle blifwa gift. 

Jag hade nu fått litet Pengar af FriHerrinnan
på min Lön; hwarföre jag genast, tillfölje af
mitt förr tagna beslut (Se pagina 364. Denna
Bok:) gick till Fröken för at återbetala hwad
min Prest kappa kostade. Hon wille wäl ej
emottaga dem, såwida de woro en gång
skänkta; Men då jag icke war wiss om, at så-
dant war Generalens wilja, war jag ock nu en-
trägen i mitt påstående, så at hon måste
emotttaga dem. 

Jag mins ej om det war nu af FriHerrinnan
eller af Baron sedan han kom hem, som jag
feck förebråelser derföre, at jag hade kört så
hårdt med gårdsens häst på resan ifrån Åbo,
så at hästen däraf hade så magrat, at han måt-
te några weckor hållas på stall (Se pag: 363.
&c: denna Bok:) Detta förtröt mig; ty jag tyk-
tes wara oskyldig, hwarföre när jag råkade
drengfogden som hade lagt hela skulden på
mig, så kom jag i häftig dispute med honom
Härom; och förebrådde honom hans sqwaller
och lögn på mig, som war oskyldig. Men han
påstod dock at han hade rätt, och at hästen

af den resan feck knäcken. ”Huru kan Ni säga
sådant” sade jag ”då likwäl Pigan Anna Greta
skall weta intyga at jag ej körde fortare än i
smått jämt lunk?” – ”Ja”, swarte han, ”det kan
wäl ej tyckas wara hårdt kört för Herr Magis-
tern; men det war dock mera än hästen tålde;
ty Han skall besinna at wägen war lång, och
det war oföre och något tungt på; och fast jag
ej kan wänta eller begära, at Herr Magistern
skulle köra så långsamt som jag, så hade Han
dock bort sagta sig ibland; ty i sådana omstän-
digheter, så kunde hästen icke stå ut med at
ständigt löpa.” Jag som icke gärna kunde tro
honom hafwa fullkomligen rätt, sade då: ”Så
må ni då icke skjuta all skulden på mig, när
ni sqwalrar; utan också på omständigheter-
na.” &c: Och tykte jag det wara underligt at
en häst icke skulle tåla at köras med i smått
lunk i 10. fjärdings wäg ehuru det war något
oföre. 

Som jag altid hafwa warit road af allahanda
djur= fisk= och fogel fängen, så fölgde jag
mina Disciplar ibland bittida om mårnarna
upp på ett berg för at fånga grönsiskor,66
hwartill Generalens Betjent Lundqvist hade
tilrustat nät åt oss och hängslat låckfågeln så
at han satt helt bar, såsom hade han warit al-
deles lös innom nätet. Ibland feck wi någon
fogel och ibland icke; och då wi fingo den
första, så lupo wi alla, af nyfikenhet så häftigt
till, at fogeln dog af alteration i det jag skulle
taga honom fast, hwilket så mycket mera
oroade oss, som han war den aldra wackraste
grönsiske hane, som jag någonsin hade sedt.
En annan mårgon war jag åter på berget före
Solens upgång. Och medan jag låg under mitt
trä och wäntade, så roade jag mig med at ob-
servera på Solens uppgång. Jag blyskade67 el-
ler blirade litet med ögonen, för at dermedelst
så mycket mera föröka solstrålarnas fägring
och utwidgning. Då såg jag en solstråle olika
med alla de andra, som war helt röd, stod upp-
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rätt uppom och nederom Solen som sträkte
sig ned åt ända till mig, och upåt högst på
himmelen, och war detta, wid flera försök,
lika. Jag kände alt för wäl at sådant härflöt af
mina ögons ställning emot de halföpna ögon
låcken, och wattnet i ögonen; men dock up -
stego följande tankar i mitt hjerta: Ach huru
wäl och träffande liknas icke Guds nåd wid
Solens härliga strålar. O! måtte en sådan nå-
des strimma utgå ifrån dina helga sår och we-
derqwäcka mitt hjerta, och kunde jag wåga
hoppas at denna wore en sinnebild eller fö-
reställning deraf. Härwid och under denna
suck förglömde jag wist icke Mina åhörare
och isynnerhet den swagsinta Sofia, hwilken
jag hela detta år så oförtrutit sökte at föra till
rätta, och som så djupt war fallen i elände. (Se
pag: 316. följ: denna Bok:) Likaledes inneslöt
jag Generalen, Baron och Fröken i samma
bön, såsom de som tyktes mig wara på en an-
nan afwäg, medelst skrymteri, förställning,
egen rättfärdighet och lättsinnig tro, bland
hwilka dock Generalen, åtminstonen ianse-
ende till upsåtet och bemödandet, war mäst
upriktig i sin Gudsfruktan; men om han
sökte rätta medlen och sättet det wet allena
Gud. O! tänkte jag nu; måtte nådens sol en-
gågg upgå i deras hjertan och med sina strålar
så uplysa deras själ, at de måga se sin willfa-
relse, bättra sig och salige warda! och måtte
jag kunna något bidraga dertill! Straxt därpå
kommo grönsiskor, då jag genast feck en ha-
ne, hwarefter jag lämnade detta göromål åt
mina Disciplar, tog min bössa och gick till
sundet som war inwid berget för at lura på
sjöfoglar, då jag äfwen war så lycklig at få
skjuta i hopen, hwaraf twå dödades och den
tredje blesserad gömde sig undan. Öfwer
denna lyckliga fångsten på båda ställen blef
jag ganska glad och tänkte: Ach om jag wå-
gade anse denna lyckan, såsom ett omen der-
till at mina suckar på berget äro bönhörda!

m:m: Min läsare må ej tro at jag derföre war
widskeppelig; Men ho kan altid häjda eller
återhålla sina tankar. 

Nu reste Generalen och Fruntimmerna, samt
jag och Disciplarna till Lemsjöholm för at
gästa någon tid. Under hwilken tid min bö-
jelse till Fröken Antoinette Flemming ej litet
tilltog (Se pag 363. denna Bok:) Men mitt
hopp om framgång war ganska swagt och
wacklande. Efter några dagars warelse där -
städes wille Generalen resa hem förut som
skedde den 4. då jag måste göra honom säll-
skap tillika med Hans Betjent Lundqvist,
ehuru ogärna jag wille, ty jag hade häldre wa-
rit qwar till dagen efter då samtelige Herrska-
pet skulle resa; Men jag måste dock för Ge-
neralen skull, som man omöjeligen kunde
lämna på egen hand wid så hög ålder, hälst re-
san skedde till sjöss. 

Wid afresan gjorde en stor del af Herrska-
pet hälst ungdomen Generalen följe till
strand, där de alla på det högsta bådo mig at
ömt tilse, at intet ondt eller olykligt måtte
hända Generalen. Hwarpå jag swarte, at jag
skulle göra mitt bästa. Betjenten åter feck den
befallningen, at genast återkomma med Slu-
pen. Då sade jag, likasom på skämt: ”Ja då föl-
jer jag med och kommer hit igen.” ”Ja men!”
swarte Fröken Antoinette Flemming, ”gör
man det; och kom med honom åter hit til-
baka.” Hwilka ord woro för mitt hjerta det
ljufligaste Ewangelium, isynnerhet, som Hon
tyktes utsäga dem med så mycken mildhet
och godhet, hwaraf jag en ej ringa del tiläg-
nade mig, och började hoppas at Hon dock
torde hafwa någon wälwilja för mig. Ty swar-
te jag helt glad: ”Ja det skall jag helt wist göra.”

Afresan skedde på eftermiddagen och
wädret war ganska wackert samt wind god
och wädret just lagom hårdt. Generalen wille
nödwändigt sjelf sitta wid styret, och mitt til-
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bud at göra det blef aldeles icke antagit. Men
som jag icke säkert trodde mig at så lita på
honom, så satte jag mig på andra sidan och
tog äfwen i styret ibland när jag tykte at det
behöfdes. Icke för det at jag twiflade på Gen-
ralens konst och ärfarenhet; ty jag wiste, at
han hade warit en fri seglare i sina dagar. Utan
derföre at jag mistrodde hans geswindhet och
nödiga snabbhet wid en så hög ålder, isynner-
het, som jag war så mycket förmanad, at haf-
wa all möjelig omwårdnad derom at resan
måtte gå lyckligt för Generalen hem. Detta
mitt biträde tyckte Generalen aldeles icke
om, utan knotade när jag således obuden äf-
wen fattade i styret; så at jag ej så ofta wågade
göra det; dock när det war nödwändigt, så
måtte jag åter fatta uti. Sådant hände några
gångor, hwarefter han sade: ”Nå så kan jag
säga, att Ni är bra enwis också; Tag nu då och
styr efter Ni intet låter säga Er.” Öfwer denna
tillåtelsen blef jag glad såwida jag kunde wara
säkrare; men at jag således nödgades taga mig
denna friheten emot Generalens wilja det
war för mig något obehagligt, dock tilfreds-
stälde jag mig dermed, at jag hade en god af-
sikt med saken. 

Sedan wi hade wäl och wackert fått Gene-
ralen hem, så wände wi åter straxt tillbaka,
under ett ganska wackert wäder, och åter-
kommo wi till Lemsjöholm ungefär klåckan
ett om natten. Jag geck så genast i en kam-
mare i öfra wåningen, där jag förut hade legat,
och lade mig där samt sof ganska godt till dess
jag om mårgonen wäktes deraf, at dörren öp-
nades och jag såg alla Fröknarna Flemming i
dörren, bland hwilka Antoinette war främst,
ärnande sig in för at hålla sin toilette. Så snart
de blefwo mig warse, så slog Fröken Antoi-
nette hastigt igen dören, och gingo bort skrat-
tande och tyktes de blifwa mycket flata öfwer,
at åter finna mig där, som de aldeles icke tyk-
tes förmoda; Jag för min del blef nästan icke

mindre flat öfwer en så owäntad mårgon vi-
site, och tänkte: Har då Fröken Antoinette al-
deles glömt bort, huru hon i går aftse bad mig
komma igen och jag lofte det; ty min warelse
där tyktes wara för Henne likaså oförmodad,
som för de andra. War då Hennes bjudning
blott förflugna ord? ja så ser det ut. tänkte jag.
Jag steg då genast upp och klädde på mig, och
infant mig hos Herrskapet mot middagen ef-
ter förra wanligheten. När Baron Flemming,
såg mig sade han med någon förtrytsam ton;
”Huru war det: tog icke Herr Magistern afsked
i går och reste bort med Generalen, och är än-
dock nu här?” ”Jo”, mente jag, ”men jag kom
i natt tilbaka;” Men på hwilkens bjudning det
skedde aktade jag mig för at säga. Baron Flem-
ming idisslade sedan på denna saken i mjugg
och tyktes wara misnögd öfwer min åter-
komst; men jag låddes hwarken höra eller
förstå det, icke eller skötte jag om hwad han
tykte om min återkomst allenast jag någor-
lunda kunde hoppas, at det öfriga Herrskapet
icke mistykte det, hwarom jag war skäligen
säker. På eftermiddagen d:n 5. gjorde sig alla
färdiga till at resa till Odensnäs, utom Baron
Flemming, som, om jag rätt mins, denna
gången blef hemma. Imedlertid geck jag ned
i Körsbärs trägården, och sökte mig litet körs-
bärs kåda för at dermed klistra mina örter. Se-
dan skedde afresan, uti ett ganska wackert wä-
der och en maklig Fruntimmers wind; ty af-
lopp resan ganska lyckligt. 

Under wårt främmandes warelse på Odens-
näs, som warade till den 10. Så beslöto de en
dag, at göra en visite hos en Fröken, som hette
Palman, om jag mins rätt, som bodde nu en-
sam på ett Capitens Boställe en fjerdedelsmill
ifrån Odensnäs. Som wägen war så kort, så
beslöt man at gå dit; och sällskapet bestod af
alla tre Fröknarna Fleming, Fröken Carpelan,
jag och mina Disciplar. Man promenerade
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med raska steg. Sedan jag hade fölgt Herrska-
pet ett godt stycke wägs, så gaf jag mig oför-
märkt efter med flit, och gaf mig at gå ige-
nom skog och mark den ginaste wägen; och
för at så mycket säkrare hinna fram förut, så
dels geck jag med full fors, och dels sprang
jag; Och träffade præsist på gården, ehuru jag
aldrig hade gått den wägen förr. Min afsikt
war: så wäl at underrätta Fröken Palman om
Fruntimmernas ankomst, som ock at förmå
Henne, at gå dem litet till mötes, för att så
mycket mera Surprinera de kommande. Och
hant jag i så god tid förut, at Fröken Palman
icke allenast hant kläda sig något litet, utan
wi gingo ock dem till mötes ett godt stycke;
och som de ännu icke syntes, emedan deras
wäg war krokig och mycket längre, så wille
Fröken icke gå, längre; utan wi satte oss utom
wägen i skygd för träna, för at öfwerraska de
kommande. Efter någon stunds wäntan, så
kommo de änteligen, då wi låto de första gå
oss förbi, och gingo sedan fram på wägen samt
frågte: hwarföre de hade så brottom? Då de
genast sågo sig tillbaka, och blefwo flata öf-
wer ett så oförmodat möte; Man skrattade
och roade sig häråt något; och frågte Huru jag
hade kommit förut utan at de hade märkt
det? hwarpå jag gaf dem nödig uplysning; och
war jag mycket road af detta lilla uptåg. Man
geck derpå fram till gården. 

När tider war gingo wi åter tillbaka, då Frö-
ken Palman gjorde oss sällskap ett godt stycke
på wägen. När det led något på wägen, så kom
jag at gå något förut med Fröken Anne Char-
lotte Flemming, då wi råkade i samtal om
hwarjehanda ämnen, och gaf det ena ämnet
anledning till det andra; och gjorde wi deröf-
wer wåra anmärkningar och reflectioner.
Hennes yttranden woro ganska sunda och
wettiga; och fant jag då, at det beröm, som
FriHerrinnan Carpelan hade yttrat om Hen-

ne war ganska ganska wäl förtjent. (Se pag:
83. Denna Bok:) Jag fant mycket nöje i detta
samtalet, så wäl för sundheten skull i Hennes
tankar, som ock för den mykna förtrolighet
som rådde i wårt samtal, hälst det war det
enda Fruntimmer med hwilket jag hade haft
ett så förtroligt samtal. Wi woro nu komne i
åkern nära gården, då wårt samtal uphörde. 

Anledningen dertill war at en gök kom fly-
gandes och satte sig i en hög gran som stod
wid gärdesgården, där han började gala så fli-
tigt. Nu hade jag hört i barna åren, at det wore
lykligt at komma under gökträdet; emedan
hwad man då önskade, det skulle wisserligen
hända och ske; dock feck man ej önska mera
än tre särskilta önskningar. Jag wille derföre
nu för ro skull försöka om jag kunde komma
dit under trädet utan at han kunde märka det,
hwilket också lyckades mig. Men då war jag
i början förlägen om hwad godt jag skulle
önska mig; dock beslöt jag at önska någon
ting klokt, wettigt och förnuftigt. Jag önska -
de då 1:o At Gud wille gifwa mig nåd så lefwa,
at jag måtte dö saligt. 2:o At Gud måtte gifwa
mig kraft, och wishet, at som en rättskaffans
prestman utträtta mitt ämbete redliga, på den
ort där Gud såge mig göra bästa nyttan, till hans
Rikes tillwäxt: och 3:o At Gud måtte gifwa mig
en dygdig och Gudfruktig Maka, så at jag måtte
blifwa lyckligt gift.Ganska gärna hade jag äf-
wen lagt till den fjerde öskan; nämligen: At
Fröken Antoinette Flemming måtte blifwa
denna Makan; men det gifna antalet war re-
dan fult och jag kunde det icke. Imedlertid
gol göken flitigt under hela den tid jag stod
under trädet; men när jag geck derifrån så
märkte han mig och flög bort. En widskep-
pelig tro härtill satte jag wist icke; men det
roade mig, at göra försök; och huru litet man
altid är i stånd at resonera ifrån sig alla inro-
tade barna tankar och begrepp, lärer, utan
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twifwel, hwar förnuftig på sig sjelf af egen är-
farenhet funnit. I det samma som jag kom
undan trädet, så ankom ock det öfriga Herr-
skapet, som efter war, och blefwo straxt un-
derrättade derom, at jag hade nyss stått under
gökträdet; alla frågade då med nyfikenhet:
om jag hade önskat något? Således hörde jag
at denna skrocktron äfwen här war allmänt
gängse. Jag wille wäl ej i början ärkänna, at
jag hade önskat något; men när de likasom
begabbade min tanklösa efterlåtenhet häruti,
så ärkände jag at jag hade önskat tre särskilta
önskningar. Då wille de, Men isynnerhet Frö-
ken Antoinete Flemming nödwändigt weta
hwaruti dessa önskningar bestode, för at
kunna blifwa öfwertygade om huruwida så-
dana önskningar wärkeligen upfyllas eller
icke; Men jag wille för ingen del säga det, af
fruktan at de skulle bele deras alfwarsamhet;
Men till ursäkt swarte jag: at mina önsk-
ningar woro sådana at de icke förr än på en
lång blifwande framtid kunde uppfyllas.
”Ach!” sade då sistnämde Fröken, ”hwad det
war skada, at icke jag kunde få komma under
gökträdet; och om jag hade warit i Herr Ma-
gisterns ställe, så skulle jag wist hafwa önskat
någon ting sådant, hwaraf jag hade kunnat se
snart om det hade slagit in eller icke.” Således
slutades denna promenaden, som i flera af-
seenden war för mig så angenäm. 

Huru min kärlek till denna Fröken genom
denna dageliga sammanwaro, och åskådandet
närdes och tilltog, det kan hwar och en före-
ställa sig; men mitt hopp war swagt at nånsin
winna Hennes hand och hjerta. Men huru jag
i mina tankar kämpade mot och med min bö-
jelse, det kan af följande wisa tydeligen synas;
hon är wäl icke qwikt och eldigt skrifwen;
men den wisar dock mina tankars gång och
den kamp och strid mitt förnuft och efter-
tankan hade med mitt hjerta.

”Wisa.
Melodi: Du täcka blomster fält, som &c:68

v: 1. 
Mitt hjerta säg mig nu
Hwarföre flämtar du?
Jag älskar den jag aldrig än 
Fått kalla Wän.
Aldrig lär det hända
Gud mig skulle sända
Den lyckan med Henne få dela min lott
I ondt och godt.

v: 2.
Omöjligt synes mig 
Ej eller rimar sig
At Hon mig wille hjertat ge,
Det kan ej ske;
Ty jag är för ringa
Mina tittlar inga, 
Min födsel, mitt Ämbet, min fattigdom med
Förbjuda det.

v: 3.
Dock har ej sällan skedt,
Och man har ofta sedt
Ett Fruntimmer af Högre börd 
Med hjertat rörd
Utaf sanna dygder,
På Gudsfruktan bygde
Ej ansedt för nesligt at skänka sin hand
En dygdig Man. 

v: 4.
Den saken endast är
Som ännu hos mig när
Ett swagt och otilbörligt hopp
Uti dess lopp.
Fast jag tydligt finner,
Jag aldrig hamnen hinner,
Min kärlek jag intet utlåcka förmår
Jag det ej rår.
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v: 5.
Den låga, som mig tär
Till ursprung dygdig är
Jag Henne älskar för Dess dygd
På förnuft bygd.
Men ej fordna wanor
Ej eller blotta anor,
Ej skönhet, ej rikdom, ej höghet med mer
Mig bojor ger.

v: 6.
Alt detta twärtom är,
Som ofta wara plär
Ett hinder för min önskans högd
At bli förnögd.
Hwi är Hon Baronessa?
Ell’ jag ej lik med Dessa?
Så hade mitt hopp re’n fått fastare grund
På denna stund.

v: 7.
Dock jag ej knota må;
Gud hafwer stadgat så,
Att Rang i werlden finnas skall
Bland menn’skor all.
Min lott skall mig förnöja,
Och skull’ mig Gud upphöja,
Så skall aldrig ringhet mig göra förträt,
På minsta sätt.

V: 8.
För Fröken jag ej tör,
Ej eller nämna bör,
Den kärlek jag för Henne bär
Ehwar jag är;
Ty om jag detta gjorde,
Hon mig begabba torde
I stället för ömhet, genkärlek att ge
Lär göra spe.

v: 9.
Jag häldre genomgår

Det öde, för mig står
Än understå mig nämna mer 
Ett ord ell’ fler.
Derför will jag bida,
Och tyst min plåga lida,
Hon frågar ej efter en brödlöser Prest,
Det tror jag mäst.

v: 10. 
Dock intet kan jag tro 
Att förakt skulle bo 
I en så tyst och stilla själ
Emot dess träl
Nej twärt om Spargeres69

Att aldrig Hon regeres
Af högfärd, fördomar, samt folkprat och tal
Uti sitt wal.

v: 11.
Men Store Gud jag be’r:
Hör mina böner fler,
Som jag med tårar suckat har
I flera da’r:
Gif mig en dygdig Maka!
Lät mig det nöjet smaka
Med Henne dig lofwa af gudeligt nit
Med all wår flit!

v: 12.
Min Fröken är sådan 
Så långt jag skönja kan
En sann Gudsfruktan sist och först
Bor i Des bröst.
O! Gud! om du godt finner
Gif at jag Henne winner!
Du som förmågan städs hafwer i hand
Det göra kan!

v: 13.
Men om omöjligt blir,
Som Gud bäst sjelfwer ser,
Att nånsin winna Hennes hand:
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Ach släck den brand,
Som i mitt hjerta brinner
Hjelp at den snart förswinner
Och lär mig förena dygd kärlek och frid
I all min tid!

v: 14. 
Mig hjertat ej förbrår
Den kärlek hos mig rår;
Ty jag har sökt förena den
Med Budorden.
Nej denna förmåga
Är just din egen gåfwa
Men hjelp, jag ej högre nå’n älskar än dig!
Bönhör nu mig!

v: 13.
Ej Gud förbjuder mej
At älska nej ach nej!
Jag wet förwist, hwad Gud försedt
Blir mig betedt.
Trygt jag derför hwilar
Och på min wandring ilar 
Och tror, att hwad hälst mig nu hända här lär
Min förmån är. 
Slut.”

Denna wisan blef färdig den 9. och min afsigt
med Henne war at tilfälligtwis någon gång
lämna henne i Hennes händer, som dock ald-
rig blef wärkstält. Imedlertid hade jag det nö-
jet, att således få för mig sjelf utguta mina
hjertans tankar, som något tilfredsstälte mig. 

Samma dag kom nu också Baron hem ifrån
Stockholm. 

Under detta främmandes wistande på Odens-
näs kom jag at tilfälligt wis wara uppe hos
Herrskapet en mårgon under det at Frök-
narna coëferade sig, då jag hade tillfälle, at se
huru de hushållade med pudret, så wäl Fröken
Antoinet, som Hennes Systrar, som dermed

utom all höfwa slösade; ty de öste göpentals70
puder i hufwudet, och dammade så förfärligt,
at kammaren liknade ett qwarnhus och ba-
gar=stuga; så at jag ej annat kunde än at göra
derpå anmärkning; ty hwad de då onödigt wis
förstörde det hade jag ganska wäl, utan at
wara alt för knapp, kunnat wara belåten med
ett helt år. Det är wäl sant tänkte jag, at detta
är små saker och obetydligt i det hela; Men
om man häraf får sluta till den öfriga hushåll-
ningen, som ofta är likadan i stort; emedan
den, som ej förstår at hushålla i smått, han
slösar också gärna i stort; så är denna Fröken
långt ifrån icke tjenlig till Fru åt en fattig karl.
Och denna saken slog mig något för hufwu-
det under mina kärleks griller. Men som man
altid är fintlig på undanflykter i det man ej
will tro, så tänkte jag: detta puderslösande
torde blott wara en fölgd af modet, som nu
för tiden will så hafwat och hon kan derföre
wara en god eller förswarlig hushållerska i alt
annat. 

Jag hade nu bref ifrån min Far, som skrifwer
om Prosten Sunds död, och flera dödsfall,
samt at Gabriel Fluur min första läs kamrat,
war blefwen Inspector på Glasbruket. m:m:
nyheter. Min begärta Räkning skulle jag se-
dan få om jag först lät honom få del af min
upsatts. &c: 

Mitt swar härpå angick blott samma äm-
nen. 

Sista dagen i Månaden kom jag åter i samtal
med Fröken, som war af följande art: Hon ytt-
rade sig, under samtal om Sofias swåra belä-
genhet, med samma ord, som pag: 358. denna
Bok: Jag pålägger Er. jag befaller Er.  Jag hade
nu beslutit at en gång behörigen beswara så-
dana Hennes befallningar; ty swarte jag: ”Nå-
dige Fröken förlåter, at jag måste säga, det jag
omöjeligen kan hafwa det afseende på sådana
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dess positiva befallningar i detta fall, som
Hon wäntar.” – ”Men hwarföre det?” – ”Jo
derföre, at jag will hafwa mitt samwete fritt,
och positiva befallningar äro här aldeles
olämpeliga; Min Biskopp kan icke en gång
positivt befalla mig, utan måste det låta
komma an på min egen klokhet och skicklig-
het, och mitt eget samwetes ompröfwande;
utom hwad som i allmänhet kan råda, enligt
förra wanliga och mäst kända händelser, myc-
ket mindre kan Nådige Fröken befalla mig
något sådant. Utan jag måste handla efter
som mitt samwete och egen eftertanka kan
förestafwa mig. Och den Prest som icke sjelf
någorlunda kan döma om huru han sig för-
hålla bör, och hwart ut han bör söka leda en
swårmodigs sinne; eller icke något så när kan
inse när han skall bestraffa, eller uplysa, eller
mota inkast, eller trösta och upmuntra, han
kan ännu mindre positivt befallas härtill.”
Detta blef ganska illa tagit, hwarwid hon wil-
le påstå at ett sådant swar wore en frukt af
min illwilja och hat; Men jag sökte närmare
förklara saken, och at wisa, at sådant war sjelf-
wa sakens natur. Derefter sade hon: ”det synes
huru långt Herrn kan gå i hat, falskhet och
list emot mig, när han kunde gifwa mig sin
gåfwa under sken af wänskap och ändock
hyste så mycken afwoghet och illwilja emot
mig som Hans bref till mig utwisar. (Se pag:
332 f: denna Bok:) samt så hånligt återsända
mina gifna näsdukar, dem jag dock i bästa
wälmening gaf.” Jag swarade: ”Ach Nådige
Fröken: haf intet en så obillig tanka om mitt
upförande och uttyd icke så illa denna min
handling; ty twärtom skänkte jag min lilla
gåfwa just för at dermed öfwertyga Nådige
Fröken”, at jag på intet sätt hyste det minsta
hat eller ilwilja emot Henne; utan wille åda-
galägga dermed, at jag likafult hyser wänskap
och aktning för Henne, ehuru jag icke längre
kunde fortfara med den förra tilgifwenheten.

Och deremot i detta fall hade det warit ned-
rigt af mig at behålla Hennes gåfwa. Seder-
mera förifrades Hon emot Sergeant Forsgål,
som så nedrigt efter Hennes tanka, hade af-
händt Henne sitt goda namn och rykte, som
dock war så oskyldig. Och bedyrade hon, at
Hon innan kort skulle så laga, at han skulle
utslutas utur Regementet, såsom en nedrig
äreskandare Hwarpå jag ej stort swarade. 

Den 3. blef jag kallad upp till Generalen, Då
han öfwerlämnade mig ett papper, med till-
sägelse at icke läsa det förr än jag wore i min
kammare. Jag tog så emot papperet med
wördnad; men med en stum förundran eme-
dan jag ej wiste hwad det wille betyda; Jag
geck så ned i min kammare och fann det helt
owäntat, wara af följande innehåll. 

”I den händelse Min Husprest Herr Petter
Stenberg förblifwer hos mig till min döds-
stund, och gör sin syssla, såsom en rättskaf-
fens och nitisk Prestman, hwarom jag ej twif-
lar, gifwes honom af min qwarlåtenskap,
hwad tid på året min död infaller, dess fulla
årslön, räknad ifrån Michaeli till Michaeli,
samt dessutom Femtio Fem Riksdaler Tjuga
sex skillingar och 8. runstycken i penningar,
som härmed blir min wilja och med namn
och Signete bekräftas. Odensari den 3. Julii
1787.

W: Carpelan.” 
L: S:

Häraf kunde jag ej annat än hjerteligen gläd-
jas, icke så mycket öfwer de lofwade peng-
arna, hwilkas wärkeliga undfående ännu war
underkastadt någon osäkerhet; som mera 
deröfwer, at detta war ett tydeligit wedermäle
af hans godhet och wänskap emot mig; Ty
geck jag också genast upp till Generalen och
aflade min ödmjukaste och skyldigaste tack-
sägelse derför. 
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Nu hade jag längesedan haft lust, at, enligt
mitt förr gifna löfte, (Se pag: 395. denna Bok:)
för FriHerrinnan uptäcka orsaken och grun-
den till Min sorg; men jag hade ej förr haft
tilfälle dertill. Nu åter war Baron bortrester,
och äfwen Fröken, om jag mins rätt. Derföre,
sedan jag hade slutat mitt arbete med mina
Disciplar, så tog jag min sammanskrefna Ro-
man geck till FriHerrinnan och läste den för
henne den 16. 18. och 19. och gjorde således
för Henne en noggran och tydlig berättelse,
just såsom jag hafwer saken här förut beskrif-
wit. Wi talte härom med mycket förtroende,
och fant jag deraf mycken lättnad och tröst,
och hugnade det mig mycket, at Hon, hwars
honetta och ädla tänkesätt jag nog kände,
fullkomligen uti alt billigade mitt upförande.

När jag läste ur min Historia om Frökens Po-
sitiva befallning: Jag pålägger Er, jag befaller
Er. (Se pag: 358. denna Boken) och 420. dito.
så tyktes mig såsom FriHerrinnan ej aldeles
skulle gilla mitt påstående på dessa ställen,
hon sade wäl ingen ting derom; men Hennes
tystnad war dock sådan, at jag märkte en
hemlig tanka hos Henne, som hon icke wille
fram med. Förmodeligen trodde hon wäl, at
jag af egenkärlek ej tålde påminnelser i mina
ämbets göromål; men det war wist icke af den
orsaken, som jag war ömtolig härom utan af
sakens natur, såsom på nämde ställen wist är;
Och det oroade mig något litet om jag icke
hade kunnat öfwertyga FriHerrinnan härom.

När jag hade läst min Roman till slut, så Sade
FriHerrinnan: ”Det där skulle Herr Magistern
låta trycka, under namn af Roman, så blefwe
det en liten artig Bok.” Jag swarte: ”Nej det
kan jag icke göra; Ty Personerna torde kanske
lätt igenkännas och det wore at prostituera
dem för en allmänhet.” ”Det gör ingen ting,”
sade Hon; ”ty när både Personers och orters

namn således äro förändrade, så kunna de
icke igenkännas.” Jag swarte ej stort härpå
annat än at jag det ej kunde; men tänkte: det
skall wäl en gång införas i min Lefwernes his-
toria, om jag hinner så långt; men at jag hade
ett sådant arbete under händer, det wille jag
för ingen del låta Henne märka; Och ingen
hade då ännu fått weta derom.

När jag läste eller berättade för Henne de
händelser, hwaraf jag hade fått anledningar
till mistanka, såsom Händelsen med Nor -
grens kuskande wid Åbo Slott, knappnålen,
med mera; så sade FriHerrinnan: ”Sådant är
wist icke olikt Fröken; Hennes konster äro så
mångfaldiga; dem känner jag bäst, som så
länge hafwer bodt här med Henne. Och hwad
Norgren angår; så är jag öfwertygad, at Hon
ej är fri ifrån honom hälst under den långa
tid, som han tjente hos Generalen; Ty om icke
sådant hade warit så skulle han wäl aldrig
swara Henne så tiltagsset och groft, som han
ibland gör, det jag flera gångor har hördt;
emedan ingen tjenare, ware hurudan han
will, kan taga sig sådana djerfheter, om han
icke någon gång förut hafwer warit i förtro-
ligare förhållanden.” m:m: Sanningen af dessa
orden, feck jag, ej långt derefter, sjelf ärfara,
då Norgren war kommen en dag till Odens-
näs. Fröken stod då wid förstugu trappan och
gaf honom några befallningar, hwad det war
mins jag nu icke mer; nu lärer detta ej fallit
honom synnerligt till behag; ty gaf han Hen-
ne ett swar, som war så djerft och tiltagset, at
jag föll i förundran. Uttrycket mins jag nu ej
mer; men det war rätt mustigt, hwarpå Frö-
ken hastigt swängde sig om och skyndade sig
in i sin kammare, såsom hade hon fått eld i
mun, och det utan at säga ett enda ord, hwar-
på Norgren triumpherande sade: åt mig och
det närwarande tjenstefolket: ”Jag säger då
nog åt Fröken hwad jag will, och mera än hon
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will höra, om det blir brottom.” Nu sannas
FriHerrinnans ord tänkte jag; ty dependerade
hon icke af hans tystlåtenhet, så skulle hon
nu säkert qwäst hans djerfhet och tiltagsen-
het med ett alfwarsamt tiltal; men nu war
Hon glad at i all skyndsamhet få retirera. 

FriHerrinnan sade widare: ”At hon icke är så
helig och ren, som hon will synas kan äfwen
finnas af hennes uttryck om Herr Berggren
den äldre, som här war Informator före Fjäll-
man. Ty då denne lefde i all sedighet och låd-
des ej om Fröken något; så lärer sådant ej så
mycket behagat Henne; så at Hon till slut ytt-
rade sig: Jag tror at han icke har någon konst.
som förmodeligen skulle låddas wara skämt.”
&c: Desutom berättade FriHerrinnan äfwen,
huru en Löjnant Grunér hade friat till henne:
”Det war redan så långt kommit”, sade hon,
”at det skulle bli; men sedan han lärde känna
Henne litet närmare, och började inse Hen-
nes mångfaldiga konster; så blef han rädd och
öfwergaf hela frieriet.” Äfwen feck jag ock
nu weta at Fru Helledaj hade sydt mina kragor
och annat smått som jag då af Henne feck,
utom några andra små anecdoter om Fröken,
som jag wid sådana samtal feck höra. 

Den 22. woro wi alla samteligen utom Gene-
ralen reste till Masko Kyrka för at gå till
Skrift, då wi efter Gudstjensten spisade Mid-
dag hos Herr KyrkoHerden Cairenius, hwar-
efter Herrskapet ärnade sig på visite till något
Herrskap i Nousis Nummis. När detta blef
KyrkoHerden kunnigt, så började han ifra 
häremot, sägandes: huru otilbörligt det wore,
at fara på visite samma dag, som wi hade gått
till Herrans Nattward, och at sådant ej gärna
kunde bestå med en sann gudsfruktan. etc:
Jag märkte at Baron ej tykte om detta Kyrko-
Herdens beifrande och at han likafult tänkte
göra sin visite, hwilket dock ej blef åf, utan

reste wi alla hem sedan wi hade druckit kaffe.
Jag för min del tykte, at Herr KyrkoHerden
åter war något otidig med sitt nit; till hälften
kunde hans påstående wara rätt och billigt,
ty hwad är billigare än at altid och isynnerhet
wid sådana tilfällen undwika alt hwad som
kan störa ens andagt; men at påstå at en visite
samma dag swårligen kunde förenas med en
sann gudaktighet, det war at sträcka nitet för
långt; ty om jag åkte en stund efter wägen
och for så in på ett ställe för at dricka kaffe
och at prata några ord i likgiltiga ämnen, eller
jag gjorde det samma hos KyrkoHerden, och
sedan körde hem, så war saken just den sam-
ma; Och hwad som är lofligt och ostraffeligt
en Söndags eftermiddag det war ock lofligt
den andra, när icke någon annan omständig-
het förwärrar saken. Jag hade gärna den gång-
en rest på den tilärnade visiten, förnämligast
derföre at jag då hade fått bese nya ställen och
bättre lära känna landet, hwilket altid har
roat mig. 

Då jag nu igenom de förtroliga samtal, som
jag hade haft med FriHerrinnan, fant med
hwad ren wänskap hon bemötte mig, och
huru mycket hon wille mitt bästa, så beslöt
jag at äfwen uptäcka för Henne min kärlek
till Fröken Antoinette Flemming; ty när jag
hade lämnat Henne mitt förtroende i den ena
saken, så förtjente Hon också mitt fulla för-
troende i den andra. Min förnämsta afsigt
härmed war dock den, at jag förmodade det
FriHerrinnan skulle afråda mig at någonsin
tänka på en så ganska olik förening. Jag fant
wäll sjelf orimligheten af min kärlek, men så-
länge något hemligt hopp smög sig i mina
tankar, så kunde jag ej qwäfwa min böjelse;
ty tänkte jag: det går aldrig an, at så här gå och
grubbla på saken; derföre will jag anförtro
mig till FriHerrinnan, hennes resonemenger
och afrådanden skola säkert wärka starkare
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på mig, då saken antingen kommer till sitt
slut eller ock kanske lättare förmerar sig. En-
ligit detta mitt beslut uptäkte jag denna min
böjelse för Henne, samt den obetydliga an-
ledning, som jag trodde mig hafwa dertill, at
jag wore af Henne med någon wälwilja an-
sedd, m:m:. Men i stället för at FriHerrinnan
skulle afråda mig härifrån såsom jag förmo-
dade, så billigade Hon helt och hållit min kär-
lek; Och sade: ”Nej! det är wist icke wärdt, at
så aldeles låta sitt hopp fara; så tokigt kan
hafwa händt en gång förr; Jag wet åtminstone
åf en Fröken, som också war född Baronessa,
som gifte sig med en Prest, som sedan blef
KyrkoHerde i Nyland. Det kommer mäst
därpå an om Fröken sjelf finner sig hugad
dertill. I medlertid ge sig till tåls och lät tiden
göra alt, har Gud så utsedt det, så blir det wäl
lätt nog i sinom tid.” Jag tackade för detta
goda rådet; Och måste jag tillstå, at ehuru min
böjelse härigenom ganska mycket, blef
smickrad och underhjelpt, så hade jag dock
nästan häldre önskatt at Hon aldeles hade
nedslagit mitt hopp, som jag nästan helt sä-
kert wäntade, då min eftertanka sade mig, at
det hade warit nog så godt. Men nu fant jag,
å mitt hjertas wägnar, mig wara helt glad öf-
wer denna uppmuntran. 

I slutet af Månaden feck Baron hem ifrån
Stockholm sin skuta, då jag också feck min
skrif=Birå af Ek, som Baron, på min begäran
hade köpt åt mig för 7. R:D: och äfwen skänk-
te Han mig wid samma tilfälle en nätt och
wacker snäppare, den jag också hade bedt ho-
nom köpa åt mig; ty jag wille lära mig slå åder,
hwilket jag ansåg wara ganska nyttigt, at kun-
na för en Prest wid många tilfällen. 

Sista dagen i Månaden när jag talte med So -
phia i hennes swåra belägenhet, så kom hon
också till att tala om Fröken, hwarwid hon
ibland annat sade: at hon säkert wiste at Frö-
ken hade haft ett barn den tid hon bodde i
Wästerbotten; wist ett, om icke twå. Den an-
ledning hwaraf hon kom till at tala härom,
och den jag icke här kan anföra, gjorde Hen-
nes berättelse mycket sannolik. Jag feck såle-
des oförtänkt bekräftelse på mina förra mis-
tankar, samt at Sergeant Forsgål hade berättat
sanningen om Henne, då han talte om Hen-
nes kunder. Och war jag derföre nu så mycket
mera glad, at jag war blefwen lös och ledig
ifrån Henne.
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XIV. Capitlet.
Innehåller flera små Händelser af
mer eller mindre wärde. 

Som Baron icke hade någon särdeles säker
man at lita på wid bergningen på sin Egen-
dom Packinäs, så wille han at Hela hushållet
skulle flytta dit någon tid, för at sjelf kunna
hafwa någon närmare tilsyn derwid. Wid en
af dessa flyttnings färder, så fölgdes Fröken
och jag tillika med mina Disciplar, på båten;
Frökens Piga och Generalens betjent Lund-
qvist woro roddare. Som stället war 3. mil
bort och resan således långwarig, så foro wi i
land på en holme för at få oss något till lifs.
och ibland annat önskade Fröken at få sig en
kopp kaffe: blott hon kunde få upp eld, så
skulle det snart bli sade Hon; ty nödigt til-
behör hade hon med sig. Men ingen af oss
hade eld=tyg med sig; här blef då frågan
huru man möjeligen skulle få upp eld, hwa-
rom alt hopp war ute till dess jag kom ihog
min bössa, den jag tog fram och först sköt ur
skottet utur Henne; Sedan arbetade Lund-
qvist och jag länge med ihopblandat krut
och blår eller tort laf i fängpannan hwarpå
wi så länge klickade och blåste till dess wi
änteligen fingo upp eld, hwarpå det ej länge
drögde innan kaffe war färdigt; och wår
glädje öfwer framgången af wårt företag war
icke liten. Men när alt geck omkring, så hade
Fröken glömt at taga med sig kopparna, icke
eller fans något annat kärill med, som därtill
kunde nyttjas; altså woro wi i samma förlä -
genhet som förr. Men af en något tjock en-
träds rot urhålkade Lundqvist med yxan och
knifwen en liten ho, utur hwilken wi drucko
wårt kaffe, som smakte rätt godt. ”Huru wi
i dag hafwa druckit kaffe ur en trä ho, det
lära wi i hela wår lifstid minnas” sade Frö-
ken, det jag bejakade, och kom ihåg Robin-
sons Kruses öden,71 och tänkte: detta är ett

nytt bewis på huruledes man igenom om-
tanka och rådighet kan hjelpa sig utur flera
förlägenheter. 

Efter framkomsten, så reste wi åter dagen
efter tilbaka; men Mina Disciplar utom den
älsta stannade på Packinäs. Mitt på wägen
säger jag åt Fröken: ”Härifrån kunde man lätt
komma till Sannais, som ej är mycket bety-
dande krok; och känner jag mycket wäl far-
wattnet; men därifrån är ej långt till Tatis,
ifall Fröken wille göra en visite där.” Denna
proposisition föll Henne till behag och ko-
san stäldes genast ditåt. Sedan wi hade land-
stigit wid Sannais sjöbodar, så befalte jag
folket, at fara med båten till Merimasko sun-
det gent emot kyrkan, och där wänta oss;
emedan det war lämpligare för oss at gå dit
ifrån Tatis och äfwen mycket wunnit i wä -
gen; de gjorde så, och wi marcherade till Ta -
tis, där wi woro mycket wälkomna. Det war
mig äfwen en stor hugnad at få träffa Frök-
narna Tollet, mina förra Disciplar, som jag,
på så lång tid, aldrig hade sedt, och de woro
äfwen mycket glada at få träffa sin förra In-
formator. De woro nu nästan fullwäxta och
hade upwäxt till ett par hyggliga flickor. Det
drögde ej länge förr än jag feck tilfälle at tala
med dem ensammen under det Fröken Car-
pelan war med Fru Tollet i ett annat rum. Jag
tog mig då frihet, at fråga dem, huru? och
hwarföre lilla Lackman, deras Cousin hade
kommit utur huset? De sade då: at ”han bör-
jade blifwa så obeskedlig och oartig, så at
min Mor fant sig nödsakad at låta honom gå
bort, när inga förmaningar och rättelser wille
hjelpa.” Jag omtalte då hans eget föregif-
wande härom, samt huru han hade sagt sig
blifwit så och så illa handterat, och swultit
m:m: (Se p: 140 denna Bok:) De woro derpå
mycket snara, at swara: ”Nej det är wist icke
sant, han har sagt idel osanningar, som
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honom icke är olikt; utan twärtom förhåller
det sig; ty så och så upförde han sig här, så
och så förhölt han sig i det och det fallet.”
Och om jag mins rätt, så sade de äfwen, at
han snarare hade bortrymt ifrån dem sjelf -
willigt, än som wärkeligen blifwit bortkörd.
m:m: Det fägnade mig ganska mycket, at
höra dem med så mycken wärma förswara sin
Styfmoder, hwilket bewiste deras rena kärlek
och tilgifwenhet till Henne. Jag swarte dem
derföre: ”Det fägnar mig ganska mycket at få
höra, at Fru Captenskan är oskyldig, och det
har gjort mig ondt å Hennes wägnar, at höra
sådana rykten utspridas, och jag wille wäl ej
tro Lackmans berättelser; men det gjorde
dock någon osäkerhet hos mig, hwad jag bor -
de tänka härom; och gläder det mig nu så
mycket mer at Höra Henne wara oskyldig.”
”Ja” swarte de ”Gud bewars Hon är wist
oskyldig.” Sedan berättade jag hwad jag hade
åtgjort till hans bästa, och at jag hade skaffat
honom till hans Slägtingar i Ryssland. När
tider blef gingo wi till wår båt; då samtelige
Fruntimren gjorde oss följe ett godt stycke,
hwarefter resan till Odensnäs aflopp lyckligt. 

Någon gång denna sommar, så måste jag, när
främmande war på Odensnäs, deltaga i kort-
spelet, för at utgöra den bristande Person,
hwilket jag ganska ogärna gjorde; men kun-
de dock icke med skäl neka; ty spel om peng-
ar har jag altid tykt wara emot all moralité.
Emot all wanlighet, så hade jag till slut wun-
nit 4. a. 6. sk: dem jag genast bekom; men
som jag tykte, at jag icke med godt samwete
kunde innehafwa denna ehuru obetydliga
winst, så gaf jag bort dessa pengar i Åbo åt
en tiggar flicka som kom in hos Finbergs när
jag en gång war där. Men på det at hwarken
flickan eller wärdsfolket skulle märka at gåf-
wan war mer än några styfwer, så smög jag
2. sk:s=styckena så oförmärkt under slan-

tarna i Hennes hand, at de icke märktes,
hwarpå jag geck min wäg, glad i mitt sinne
at hafwa afbördat mig en icke aldeles rätt
fången penning. 

Ibland mina barnsligheter hade jag denna
sommar satt twenne så kallade lifsplantor,
den ena i mitt namn, och den andra i min äls-
kade Fröken Flemmings; de woro satta bre-
dewid hwarandra, och båda wäxte skäligen
frodigt, isynnerhet min. Och försummade
jag wist icke att tidt och ofta beskåda dem,
och som jag en dag tyckte, at de ej med sina
blader så närmade: eller inwicklade sig i 
hwarandra, som jag önskade, så försökte jag,
at med min käpp jämka ihop dem något litet;
och i det samma märkte jag, at trägårdsmäs-
taren såg det, och log rätt godt i hemlighet åt
min barnslighet. Detta gjorde mig helt flat,
och geck genast derifrån helt blyg, ty han,
wiste också at det war mina lifsplantor och
insåg således min afsigt dermed; icke eller
kunde jag bli ond på honom; ty jag fant, at
han hade fullkomligt skäl till sitt löje.

Jag roade mig denna sommar med at botan-
nisera, och at finna en ny och förut okänd
planta war altid för mig en högtidlighet. En
dag såg jag en ört, som jag ej kände; den war
i full blomma, men blott få stånd wäxande på
ett hörn af en säng. Jag ansåg den före at
wara någon art ogräs, derföre plockade jag
den utan alt betänkande, glad at med en ny
ört få öka min örtsamling. Men ej långt der-
efter när jag kom i trägården, beklagade sig
trägårdsmästaren, at han hade förlorat dessa
stånden. Jag ärkände då straxt, at jag hade
tagit dem. ”Aj aj!”, sade han då, ”Herr Magis-
tern har gjort mig dermed skada, som har
tagit bort min kyndel, den jag änkom har
wårdat för at få frö af honom, och woro dessa
de enda stånd, som jag hade deraf i hela trä-
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gården.” Jag harmades då rätt mycket der -
öfwer, at jag hade gjort honom denna skadan,
och bedyrade at det hade skedt i all oskuld
och menlöshet och af okunnighet, emedan
jag hade trodt det wara ogräs, och bad jag
honom ursäkta mitt mistag. Min läsare bör ej
undra öfwer denna min okunnighet; ty i det
kalla Wästerbotten fins ej många kryddgårds
wäxter och minst ibland bönder och sedan
hade jag ej heller så synnerligen gjort mig
kunnig i Trägårds skötseln. 

Ej långt derefter geck jag i Trägården för at
där läsa öfwer min Predikan, hwilket jag
merendels om sommaren har gjort i det grö -
na, för at äfwen hafwa någon upmuntran för
sinnet. Jag geck där af och till, och sökte nå -
got ställe i skuggan at få ligga eller sitta på.
När jag hade sutit någon liten stund på ett
ställe, så geck jag Dädan för at söka ett annat
ställe, emedan jag ej tykte om det förra, jag
geck så längsefter en gång emellan träden;
men tyktes i det samma märka at Trägårds-
mästaren hukande lurade på mig bak om en
buske. Detta förtröt mig något; ty tänkte jag:
är du så nedrig, at du mistror min ärlighet,
blott derföre, at jag emot mitt upsåt råkte
taga bort 2. a 3. stånd blommande kyndel, så
tänker du ej mycket ädelt; mitt upriktiga är-
kännande och ådagalagda misnöje öfwer
händelsen borde hafwa öfwertygat dig om
wederspelet. Utan at låddas märka något, och
ännu icke aldeles säker om det war han geck
jag i löfsalen och satte mig der at läsa. Men
som tanken något sysselsatte sig med detta
lurandet, så wille läsningen icke förslå något;
ty steg jag åter upp och geck i sakta mak ett
hwarf igenom trägården, dels för at wisa ho -
nom, at jag alldeles icke hade något ärende
till hans trägårds frukter, dels ock för at se
om han wärkeligen lurade efter mig. Länge
såg jag icke det minsta tecken till ho nom;

men emot det jag war ärnad, at gå utur trä-
gården, så twärwände jag min gång, med flit
åt en twärgång, där wi just i hörnet oförmo-
dat stötte på hwarandra, där jag fant honom
krypande bakom busken. Häröfwer blef han
något flat och jag blef både flat och förargad,
dock lät jag ej märka mig det minsta, ej eller
wille jag straxt gå utur trägården emedan så-
dant hade warit at stärka honom i hans mis-
tanka. Denna händelsen berättade jag sedan
för FriHerrinnan, samt lät förstå huru det
förtröt mig, at min ärlighet så skul le sättas i
fråga. Hon tyktes icke taga saken så alfwar-
samt som jag; utan sade: ”Herr Magistern bör
icke så mycket undra derpå; ty säkert har han
förlorat något af sina frukter, och då han ej
wet hwem han skall mistänka, så är det ej
under at han söker göra sig underrättad; om
jag skall mistänka någon, så woro det ej Frö-
ken så mycket olikt, och som han kanskje,
såsom flera tror at Herr Magistern är Hennes
intima wän, så lärer han tänka, at Han är
Henne behjelpelig.” Man bör märka, at Trä-
gårdsmästaren hade arenderat hela trägården
af Baron emot wist af hwarje frukt, derföre
war han så nitisk. Detta FriHerrinnans tal til-
fredsstälde mig ej synnerligen; men jag war
dock glad at i FriHerrinnans ögon hafwa åda-
galagt min oskuld ifall Trägårdsmästaren
skulle säga något härom. 

I denna sommar roade jag mig ibland med,
at skära bort en hop med torra och för-
därfwade qwistar af äppelträna i den lilla
trägården, hwilket när Baron märkte, så
tyckte han mycket derom, hwarföre jag fort-
for dermed. 

I dessa dagar fortsattes flyttningen till Packi -
näs, då jag en dag war i Barons sällskap på bå -
ten, då jag roade honom med några små
Historier, hwaråt han skrattade rätt godt,
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och hade jag föga sedt honom med så mun-
tert lynne; ty wanligen war han altid något
tjärf och ledsen; men när han sjelf war mun-
ter så blefwo wi alla äfwen deraf muntrare. 

Efter flyttningens fullbordan bodde wi alla
på Packinäs och äfwen Generalen. En Sön-
dags eftermiddag foro wi alla, utom Genera-
len, till en af de större holmmarna, hwarest
Baron hade anlagt ett nytt torp, det han wille
bese. Torparen war en dalkarl, som redan
hade arbetat skäligen braf derstädes. Baron
geck och besåg ägorna; men jag fant större
nöje uti at följa Fruntimren, som sökte bär,
hwarwid jag war så tjenstaktig som jag kun -
de, at söka upp Hallon och andra bär, och
fant jag wärkeligen i deras sällskap mycket
nöje, isynnerhet för FriHerrinnan skull, som
jag så mycket högaktade. Men det warade
icke länge förr än Baron ropade åt mig at jag
skulle komma till honom; jag sprang då ge-
nast till honom; men som marken war något
sumpig och wåt, så blef jag straxt wåt om
fötterna, emedan jag hade blott skor. När
Baron det såg sade han: ”Ja så; Herrn Har
bara skor jag wiste icke det, utan trodde at
Han war skodd i stöflor; det war icke min
mening at Han skulle så här gå och blifwa
wåt.” hwarpå jag swarte: ”det betyder ingen
ting; hwad gör det at jag blir litet wåt, jag får
wäl bli torr igen.” Och så fölgde jag honom
troget ehwart han gick; ty hans rop efter mig
förefölt mig såsom hade han mistykt, at jag
så tjenstaktigt åtfölgde Fruntimren och läm-
nade honom ensam. Du må ej tänkte jag hy -
sa någon swartsjuk tanka om mig; i det fallet
mistager du dig ganska mycket, och jag will
nu wisa at jag också kan följa dig. Men långt
häldre, hade jag förblifwit där jag war; ty
med dem fant jag nöje; men at med Baron gå
at skåda några diken war mig likgiltigt. 

Här gjorde jag försök at med snaror fånga

sjöfoglar, efter en beskrifning utur en gam-
mal oeconomisk Disputation, men det wille
icke lyckas. 

Efter några få weckors wistande på Packinäs
reste wi åter tilbaka till Odensnäs. Här Hän -
de en dag, at Herr Löjtnant Möller, Capten
Käplérs Sty=Son, kom till Odensnäs och
wille hafwa vidimerat en afskrift af ett qvit-
tence angående betalningen af Cajala köpe -
skillingen. Jag läste igenom ihast båda pap -
peren och då jag fant dem lika, så skref jag
mitt namn under afskriften, som också förut
war underskrifwen af en annan. Men när jag
nogare började beskåda original qvittencet,
så tycktes jag märka, at ett ord mitt uti tyk-
tes wara utskrapat och ett annat satt i stället,
samt slut meningen deraf tyktes wara med
en annan styl och annat bläck skrifwit. Jag
började då frukta, at qvittencet war förfals-
kat; derföre bortklipte jag åter mitt namn;
emedan jag icke wille vidimera ett förfalskat
document. Jag återgaf således till Löjtnanten
båda papperen med yttrande at jag icke
kunde vidimera afskriften; men jag wille
just icke yttra mig om orsaken dertill; Han
blef deröfwer misnögd och reste bort; Men
först efter hans bortresa kom jag ihog huru
Capten Käpler hade förändrat ett qvittence,
hwilket jag, wid nogare eftertanka trodde
wara det samma som nu upteddes, hwarföre
jag blef ännu mera glad at icke hafwa vidi-
merat afskriften. Om detta Captens förhål-
lande, se pag: 46. denna Boken. 

Jag mins ej så noga om det war denna tiden
eller förra wintern, som jag en qwäll kom
upp i FriHerrinnans kammare, och satte mig
efter wanligheten wid ena bords ändan; men
FriHerrinnan war då utgången i ett annat
rum. Här sittande kunde jag ej undgå at fästa
min upmärksamhet wid några ord, som wo-
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ro skrefna på bordet, dem jag läste och fant
dem wara skrefna af Friherrinnan. Sjelfwa
orden mins jag ej mera; men deras innehåll
war: at den Informator, som med stränghet
och hårdhet will underwisa barn winner fö-
ga dermed. Ett wänskapsfult behandlande är
af större nytta, så för at winna barnens för-
kofran som wänskap. Jag fant at detta war
en läxa för mig och änkom derföre skrifwit,
men jag satte mig på en annan stol i rummet
och låddes icke hafwa märkt något. Jag kun-
de icke eller mistycka det; emedan jag fant
at Hon i wiss mån hade rätt. Men jag ursäk-
tade mig dermed, at Barons ständiga gnag,
kält och kinkighet hade ganska mycket bi-
dragit at öka min stränghet emot Disciplar-
na; ty som jag wille göra all möjlig flit med
deras framsteg, så war jag nog ibland nödsa-
kad at wara alfwarsam med dem, och när det
icke altid geck, som jag önskade, så torde nog
också tolamodet af naturen hos mig wara
något kort, hwilket jag också sedan sökte at
rätta i en nödig mån. 

Ett annat wedermäle häraf hade jag också
ungefär i samma tid. Jag geck en dag i min
kammare af och till, och min Älsta Discipel
Wilhelm Paul geck också på likasätt och läs-
te på sin Läxa: När jag då wid ena ändan af
rummet wände honom ryggen en liten
stund, så märkte jag, at Han geck tätt efter
mig med uplyft näfwe, görandes mine af, at
med knytnäfwen wilja ge mig en örfil, det
han dock lät bero med blotta Hyttandet, det
han gjorde med en mine likasom wore han
arg, eller ock med någon ilskefull skalkak-
tighet, likasom hade han för sin Bror och
Cousin welat ådagalägga sin tiltagsenhet. En
spegel framför mig gjorde, at jag lätt kunde
se detta. Detta upträde oroade mig mycket.
Jag wände mig genast om och förebrådde
honom hans otidighet; men Han nekade till

gerningen. Jag satte mig på min stol, kallade
honom till mig och förestälte honom hans
ofog på det ömaste, som jag kunde. ”Hwad
har jag gjort honom emot, at han så illwilligt
bemöter mig. Jag har dock altid ment wäl
med Eder; at jag någon gång warit något
sträng med Eder, så hafwen I det dels för-
tjent, och dels har jag af Barons, Er fars knot
warit nödsakad at hålla efter Er, blir nu detta
tacken för min wänskap emot Eder och för
alt mitt nit at fortskynda Eder underwis-
ning? ach! Herr Baron! jag hade icke wäntat
det utaf honom. Jag will förlåta Honom om
Han tilstår sitt fel.” m:m: Men jag feck ho-
nom icke till at ärkänna det, ej eller wille de
andra det tilstå: Jag sade derföre till slut till
Honom: ”Efter Herr Baron är hårdnackad
nog, at icke wilja tillstå sitt brått, så kan jag
ej göra något deråt; jag will icke straffa ho-
nom såsom han förtjenar; utan må hans eget
samwete bestraffa honom: I medlertid will
jag å min sida förlåta honom det och för-
glöma hela saken, under det hopp at det är
skjedt mera af barnsligt oförstånd och kitts-
lighet än af hat och elakhet” m:m: Jag lät
honom så gå ifrån mig i det jag lät påskina
mera ömhet och blödighet än förtrytsamhet
och hämnd. Och tyktes han också derwid
wara rörd. Sedan märkte jag icke något så-
dant af mina Disciplar, utan war detta både
den första och sista gången. Häraf och af
nyssnämde FriHerrinnans skrift på bordet
kunde jag sluta, at barnen hade beklagat sig
för sin Mor öfwer min stränghet. 

Men min Handledning och Information
med dem led nu till sitt slut; Ty Baron hade
beslutit, at sända dem till Stockholm till en
Magister därstädes, som skulle wara stor
mästare at Informera barn. Orsaken till det-
ta ombyte lärer, utan twifwel warit at Baron
lärer tyckt, at sedan jag nu såsom Prest så
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ofta skulle predika för Generalen, så kunde
jag ej hafwa så mycken tid, som wederborde
at underwisa hans barn, eller tyckte han at
det i alla fall geck långsamt och trögt, eller
war det båda orsakerna tilsamman jämte det,
han trodde sig få barnen till en fullkomligare
handledare som förmådde honom härtill.
Äfwen ock at de måtte lära fäkta, dansa, rida
&c: Härmed war jag icke mycket misnögd,
ehuru jag härigenom förlorade twå tredjede-
lar af min lön, emedan blott min Prestlön 33.
R:D: 16. sk: war den summa, som jag nu hade
at få; Men så blef jag också ledig till att när-
mare söka förkofra mig sjelf, hwarom mera
framdeles. 

Som Barons wedskuta wid Packinäs snart
skulle blifwa resefärdig till Stockholm, på
hwilken mina Disciplar skulle följa, så gjor-
des de färdiga till afresan och flyttade de och
Baron och FriHerrinnan samt jag med dem
till Packinäs, på det de skulle wara närmare
för hand. Detta skedde den 21. Generalen och
Fröken blefwo qwar på Odensnäs om jag
mins rätt, hwarföre jag wissa Söndagar måtte
resa tilbaka för at Predika för honom; men
dessemellan bodde jag på Packinäs med de
andra. 

Som det nu redan war den mörka tiden, så
roade jag mig med at ljustra fisk, hwartill här
war ganska tjenligt, emedan till egendomen
sades höra så många holmar och små klippor,
som dagarna i året, följakteligen också många
wikar och sund; och war där också skälig god
tillgång på fisk, emedan jag sällan feck mind-
re än ett Lispund på natten; men såg altid
ännu mycket mer, som jag icke fick. En natt
när jag hade gjort upp eld och började mitt
arbete, så rann mig i hogen dessa Frelsarens
ord till Petrum: härefter skall du taga menni -
skor.72 Ach! tänkte jag derwid; jag heter också

Petrus och är äfwen Prest och en arbetare i
din wingård. O! måtte äfwen dessa orden up-
fyllas på mig; och jag igenom mitt swaga be-
mödande kunde leda några af mina nu wa -
rande och framdeles blifwande åhörare till
den ewiga saligheten. Och om så är, O! Herre
min Gud! så lät det wara teknet, at jag får den
första, eller war det den andra fisken, som jag
får se. Men härwid tänkte jag åter straxt. Så-
dant är ju at fresta Gud, at så föreskrifwa
honom tecken, beware mig Gud derifrån det
will jag wist icke göra. Men tankan låg dock
emot min wilja på denna önskan. Den första
fisk jag såg war liten och den slapp fri; men
ej långt derefter såg jag en gädda af ungefär
3. qwarters längd, som också blef skrämd och
for åf bort. Aj! tänkte jag derwid, så feck jag
icke dig eller; Men i det samma såg jag, at
gäddan i mörkret och rädslan sprang bus up-
på torra stenstrand, där hon låg och spratt-
lade; jag war då icke sen at fara i land där jag
feck taga henne lefwandes med händerna.
Och blef hjerteligen glad öfwer denna min
önskans fullbordan. Sedan feck jag så mycket
fisk om natten, som jag någonsin orkade bära
hem, och som war öfwer 3. [lispund]. Hwaraf
jag blef ännu mera flitig; men feck aldrig så
mycket sedan på en gång, dock så mycket at
jag hade rätt för beswäret. 

I dessa dagar, kommo till Packinäs på visite
twenne Herrar Aminof, Officerare och Sö-
ner till Ryttmästaren Aminof på Strömma i
Töfssala, (om Honom Se Pag: 206. Andra
Bok:) de hade hundar med sig och deras för-
nämsta ärende war at jaga harar på de mång-
faldige holmarna. Jag fölgde dem också på en
holme med min lilla bössa; ty jag war också
road af Jagt. En hare fecks wäl upp; men ing-
en af oss feck skjuta honom. Under det wi
wandrade af och till på holmen, så föll sam-
talet, jag mins intet af hwad anledning, på
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samlaget med flickor; då dessa Herrar ytt-
rade sig: ”Det måste wara rätt swårt och led-
samt för ogifta Prester, som måste lefwa så
återhållsamt. Är det icke så?” frågade de mig
widare. ”Ja”, swarte jag, ”det är icke allenast
Prester, utan hwar och en annan, är likaså
wäl skyldig, som Presterna at lefwa tuktigt,
återhållsamt och dygdigt.” ”Det är wäl så,”
swarte de, ”men med en annan kan det just
icke altid komma så noga; men en Prest
måste för ämbetet skull lefwa återhållsamt,
om han will något godt uträtta, och befästa
sin lära med sitt lefwerne; och det tycker jag
måste wara rätt swårt.” Jag swarte: ”Man får
nog lof dertill, och jag försäkrar, at det aflö-
per lättare än man tror, när man sjelf har
wilja dertill.” Widare wille jag icke gifwa
mig i samtal med dem härom; Men kom ihåg
de flera pigorna och barnen på deras faders
gård. (Se nyss citerade stället.) Och det höres,
tänkte jag, at Ni icke eller hafwen försum-
mat Eder, och ären wärdiga Söner af Eder
Herr Fader. 

Nu war skutan rese=färdig och alt färdigt till
små Baronernas afresa; Jag hölt derföre bön
med dem sista gången och förmanade dem
med all ömhet till dygd, beskedlighet och
Gudsfruktan samt tog ett ömt afsked utaf
dem, hwarwid både de och jag fälde tårar.
Den förr omtalta yngre Herr Bergren war
också nu ankommen, som äfwen skulle följa
på samma skuta till Stockholm, och under
Hans wård och uppsigt lämnades mina Di-
sciplar under resan. De stego alla om bord
den 2:dra och seglade blott på andra sidan ön,
där de ankrade för motwind. En af Herrarna
Aminof war också med dem följaktig. Sam-
ma dag skref jag en afskjeds wisa, som är N:o
36. i mina poëtiska arbeten, och som, på någ-
ra nödiga förändringar när, är den samma
som N:o 25. utom sista wersen, som är ny til -

läggning. Morgonen derpå for jag åter till
dem, för at taga det sista afskedet, och sedan
jag en liten stund hade warit med dem, tog
jag afskjed och steg i min båt, och sjöng där
denna min afskjeds wisa men hade så när ej
kunnat sjunga henne för mina uprörda käns-
lor skull. Samma dag fingo de wind och af-
seglade i Guds Namn. Och jag rodde åter
hem. Herrskapet förblefwo sedan på Packi-
näs blott till den 12. då de alla återreste till
Odensnäs; men jag reste den 8. dit förut till
Generalen. 

XV. Capitlet. 
Höst och Jule=Händelser. 

Den 16. feck jag och Fröken höra ett ganska
obehagligt rykte, som war, at Barons skuta
skulle hafwa förlist, och at alla derpå wa-
rande woro omkomna. Denna underrättel-
sen satte oss i ganska mycket bekymmer, och
war jag i mycken oro öfwer mina Disciplar,
dock hoppades jag at det icke war så illa som
ryktet sade, om också någon olycka hade
händt. Wi woro mäst bekymrade om, huru
wi skulle kunna hålla det dolt för Baron och
FriHerrinnan tills man säkert kunde blifwa
underrättad om saken. Fröken wille nu at jag
måtte resa bort för at söka inhämta härom
någon säkrare underrättelse, hwartill jag war
ganska willig. Jag reste så, under sken af
några Generalens ärender, till Nådendahl
och Åbo och hörde efter på alla håll, som jag
trodde mig kunna få någon uplysning här-
om; men feck ej weta mera derom, än at
någon wedskuta skulle hafwa förlist; men
hwem som ägde Henne, eller huru dermed
föröfrig hade tillgått, det wiste ingen be-
rätta; samt at man hade förmodat, at det ha-
de warit Barons skuta. Jag reste så hem och
gjorde för Fröken redo för min undersök-
ning, och hade jag af denna resan dock den
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förmån, at hoppet om ryktets mindre grund
war något större. I medlertid woro de weckor
rätt långa, på hwilka wi wäntade säkra un-
derrättelser om saken. Och emot förmodan
woro wi så lykliga, at hela tiden kunna dölja
detta ryktet för Baron och FriHerrinnan, än-
dock betjeningen wiste det; men de woro
strängt warnade, at de intet skulle nämna
något för dem härom. 

Wid denna tiden flyttade Fröken med sin
piga till sitt lilla hemman i Töfssala för at
ständigt bo där. Men Generalen och jag med
honom blefwo qwar på Odensnäs. 

Jag hade nu några dagar märk, at en annan
piga Lisa, äfwen såg sorgse och bedröfwad ut.
Jag kallade Henne derföre till mig och frågte
hwad som feltes henne. I början feck jag just
ej synnerligt förtroende af Henne; men när
hon hade gått till mig några gångor, så är-
kände Hon sin swårmodighet, och jag sökte
också at trösta henne så godt jag kunde, och
blef hon också, efter hand, gladare till mods.
Hon hade ett helt annat temperament än
Sophia; ty hon war stilla och saktmodig och
hade intet af det lättsinniga humeuret; som
den andra hade. Hennes tillstånd war blott en
wanlig samwets wäckelse, då samwetet oroas
öfwer det aldra minsta; men den andra war
djupt fallen, derföre kunde Lisa också lättare
tröstas. För at utforska Hennes tillstånd, så
frågte jag också henne en gång, under wåra
samtal, huruwida hon hade ett godt samwete
i anseende till en kysk lefnad. Då hon försäk-
rade at hon i det fallet war fullkomligen fri.
Detta gladde mig mycket; ty jag tänkte: Ach
min Gud! skulle du nu redan i din godhet
welat wisa, at du hafwer hört min bön, som
jag ej länge sedan, så hjerteligen suckade till
dig om. (Se pag: 322. denna Boken.) Huru glad
bör jag då icke wara. Det war sant, at blot

hennes ord woro grunden till min förmodan
om sanningen af hennes påstående, hwilken
således äfwen möjeligen kunde wara falsk;
men som jag hade all anledning, at tro henne
hafwa sagt sant, emedan Hon altid försäkrade
det samma när jag frågte henne derom, hwil-
ket borde så mycket mera gälla, som hon wär-
keligen war ganska samwets öm i alt annat,
då hon wist icke hade kunnat neka om sam-
wetet hade wittnat emot henne i en så bety-
dande sak; så kunde jag ej annat än med
glädje förmoda det bästa, och at hon med all
sannolikhet war sådan, som jag i min bön
hade önskat få lära känna en sådan. Hon war
säkert öfwer 24. år. gammal. 

Änteligen feck Baron den 27. säker kunskap
om, at hans skuta och barn woro lyckligen
framkomna till Stockholm. Och huru glad
blef jag nu icke häröfwer, icke allenast der-
före at små Baronerna hade lyckligt undgått
all fara, utan äfwen derföre, at jag slapp den
bedröfliga skyldigheten, at underrätta Baron
och FriHerrinnan om en så sorgelig och be-
dröfwelig händelse, om den hade warit sann,
och hwarföre jag hela tiden, hade så mycket
fruktat. Nu först efteråt fingo de underrät-
telse om detta ryktet, som derifrån hade up-
kommit at en skuta ifrån Nådendahl hade
förlist, som man hade trodt warit Barons
emedan de hade afseglat på samma tid; Men
om något folk hade omkommit wet jag ej. 

Den 28. Ankom FriHerrinnan Fleming til -
lika med Fröken Antoinette, till Odensnäs
och woro äfwen qwar där några dagar. Jag
bad derföre FriHerrinnan Carpelan dagen
efter, at, om tilfället medgåfwe och möjligt
wore, Hon wille wara god och försöka ut-
forska Frökens tänkesätt emot mig, dock så
oförmärkt som möjligt wore; men isynner-
het bad jag Henne tydligt underrätta Fröken

1787. 
Octob:

Fröken 
bortflyttar.

Lisas swår-
modighet.

451. 
1787. 

Octob:

underrätt: om
Skutan.

452. 
1787. 
Octob:

Anmodan, och
swårt at blifwa
gammal flicka.

232

Inl. PSL bok 4-2 Tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:07  Sida 232



Fleming derom, at ryktet om någon trolof-
ning emellan mig och Fröken Carpelan wore
aldeles ogrundat; hwilket Hon lofte göra.
Imedlertid, under det jag war i dessa Frun-
timmers sällskap, så blef talet tilfälligt wis
om gamla ogifta Flickor; Då Fröken Antoi-
nette Fleming yttrade sig med en alfwarsam
och säker ton: ”Ja det säger jag upriktigt: för
ingen del wille jag blifwa en gammal ogifter
flicka, at som sådan lefwa och dö det wore
högst obehagligt.” ”Ja men du finge nog lof
kära Syster”, sade FriHerrinnan Carpelan,
”om Guds försyn så hafwa will.” ”Jaja”, swar-
te den förra, ”den kan så wara; men i alla fall
wore det obehageligt, icke för annat utan
just för det man blir då så mycket begabbat
och bespåttat, och anses för en så stor skam,
som man dock icke rår före.” Ett sådant ytt-
rande i detta ämne war för mig rätt ljuft och
behageligt at höra; ty då tänkte jag kan det
äfwen wara något hopp för mig at wänta
framgång i min önskan. 

Samma dag måtte jag också resa till Åbo,
ehuru jag nu gärna hade warit hemma. I
hwad ärender sådant måste ske mins jag nu
ej, men ibland annat hade jag skrifwit rent
mitt, så kallade Ode, (Se pag: 299. denna
Boken. och N:o 30. i mina Poëtiska arbeten.)
det jag tog med mig och bar till Professor
Porthan med anmodan, at han wille wara
god och öfwerse det samma; det Han också
lofte at göra. Min afsikt dermed war, at nå-
got litet söka at uphjelpa min Credit hos ho-
nom, och wisa at jag just icke war aldeles
utan kunskaper och talenger, ehuru jag just
ej war så ferm i främmande språken som han
wille hafwa det. 

Efter wanligheten så hälsade jag äfwen på
Waktmästaren Finberg, hwars Fru kom med
den underrättelsen, at Herr HofRätts Rådet

Ehrenmalm wore trolofwad med en Fröken
Fleming, och som de trodde så skulle det wa -
ra den medlersta, således Fröken Antoinette.
Jag enotsade sådant, förebärandes, at jag ald-
rig hade hört det minsta derom: men de på-
stodo, at det helt wist ägde grund. Detta
omkullslog helt och hållet mitt hopp; men
jag war dock icke misnögd dermed eller sorg-
se deröfwer; ty jag tänkte: jag bör icke mis -
unna Henne en sådan förening, som i alla
fall är mera passande efter hennes stånd, och
om det är sanning, så kan jag så mycket lät-
tare komma ifrån mina griller. Jag reste så
hem, och fant FriHerrinnan Fleming och
Fröken wara hemresta ifrån Odensnäs. Jag
berättade då för FriHerrinnan hwad jag hade
hört om HofRättsRådet Ehrenmalms trolof-
ning, och frågte henne om Hon wiste huru
dermed hängde tilsammans? Hon swarade:
”Ryktet är wäl icke aldeles utan grund; men
det är icke till Fröken Antoinette, utan till
den yngsta Systern Fröken Cathrine Sophie,
som han friar; men Hon will honom ingen
ting. Han gör sig härwid så mycket löjelig; ty
oaktat hon wisar honom, så mycken köld
och äfwen förakt, så är han dock så mycket
enträgen och fjäskar omkring Henne, såsom
en annan Petit maitre, ehuru han är omkring
60. år och Hon 16. år.” Öfwer ett sådant hans
wal föll jag i förundran; ty om Han hade
wändt sig till någon af de äldre, så hade det
warit något skäl; ty de woro alfwarsamma
och stadgade flickor, fastän ålderns olikhet
dock hade warit för stor; men at han wände
sig till en sådan ung yrhätta. det utmärkte
föga eftertanka. Jag frågte sedan FriHerrin-
nan, om hwad jag bad Henne om förr än jag
reste till Åbo, och feck till swar: At hon wäl
icke hade kunnat utleta Frökens tankar
hwarken till hopp eller afslag; men at Hon
hade öfwetygat Henne derom, at jag aldeles
icke stod i någon förbindelse med Fröken
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Carpelan; ”Och”, tillade Hon, ”således kan
Herr Magistern ännu hoppas det bästa”,
hwilket mycket fägnade mig. 

Nu hade jag fått bref ifrån min Far hwari
han skrifwer: 

=== At han hade skadat sig i benet af en
yxa; men höll dock nu på at förbättras. At
han nu medskickade min begärta räkning
(Se pag: 371. denna Bok:) och fortfar: ”din
Moder blef litet oroad häröfwer, hon wille
aldrig både hon och jag hafwa gifwit af godt
hjerta det lilla wi förmått, och du altid warit
nögd med det lilla du fått. I medlertid hinner
de andra Syskonen knapt at få deremot, så
framt Herren icke särdeles wälsignar wårt
hus; ty wi skola ock hafwa födan på wåra
gamla och sjukliga dagar.” Sedan hälsningar.
===.

”Er: Pehrs son.”

Innehållet af mitt swar war: 
=== Tacksägelse för Räkningen. Jag frå-

gar om Min Far har skrifwit en lika Lydande
Räkning och gömt. ”Om det ej skedt, så gör
det snart; men för all ting skrif sitt namn
under, och göm den ibland sina papper, tils
den med tiden behöfs.

Nu får jag första gången det nöjet, at bi-
springa mina hulda Föräldrar med litet peng-
ar, till litet understöd på deras ålderdom, och
så mycket min Far får köpa några medica-
menter, eller betala sina skulder, som min
Far för min skull har gjort. Det är ej mer än
5. R:D: det jag beder at mina Föräldrar hålla
till godo det lilla, som en ömhjertad Son, den
der önskar, at med en större summa kunna
bispringa sina hulda Föräldrar, dem skänker.
Mina omständigheter tillåta ej, at nu skicka
mera.”

=== hwarjehanda små ämnen, såsom at

min Condition hade uphört; men jag förblef
dock hos Generalen med min PrestLön.

”Så snart min Far får detta brefwet och
pengarna, så war god och skrif sitt namn un -
der hosgående qvittence tillika med dag och
datum, och gömmer äfwen det i sina papper,
samt i första bref underrättar mig om så
skjedt, som jag har begärt.” 

=== Hälsningar, och underrättelser för
min Syster Greta, at färga rödt med Lichen
saxatilis;73 samt anmaning till Systrarna
Maglena och Maja Stina, at snält lära sig
spinna och wäfwa. med mera.

Till min Älsta Discipel Wilh Paul Carpelan
skref jag följande bref. 

”Herr Baron kan sjelf förställa sig huru
högt den underrättelsen gladde mig, at Her-
rarna woro lyckligen öfwer komna till sin
bestämda ort, sedan ett grymt rykte allare-
dan hade gjort oss helt nedslagna, som sade
at Herrarna woro ynkeligen på sjön om-
komna. Då nu Herr Baron förer sig till sinnes
huru lätteligen sådant dock hade kunnat
hända, och derjämte påminner sig sin lycke-
ligen fulländade resa, huru mycket bör då
icke Barons hjerta upeldas af de lifligaste
känslor och böjelser till at tacka den osynliga
handen, som altid hafwer wakat och ännu
wakar öfwer dess wälfärd, och det helt säkert
så länge som Baron beflitar sig om, at, ifrån
sin späda barndom till grafwen, under en öd-
mjuk och hjertelig Gudsfruktan lofwa och
prisa honom, i hwars hand står både lycka
och olycka, mot= och medgång, lif och död.
Denna öfning är så mycket nödigare, at ti-
digt förskaffa sig, som den är grunden och
utgör själen till ens inwärtes sällhet och för-
nöjelse här i tiden; men helt säkert till ens
ewiga salighet. Hälst denna tiden är den så
mycket nödigare, då ogudaktigheten har
gjort sig tygellös, och ondt sällskap och elaka
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exempel ej sällan gör det bästa ämne och det
af naturen ömaste, böjeligaste och ädlaste
hjerta till en boning för alla laster och till en
styggelse i Guds och menniskors ögon. Ach
fly då! Herr Baron, fly sådana sällskaper, och
påmin sig de trogna råd och förmaningar,
som jag honom gifwit hafwer. Och förgät ej
städse bedja Gud om wälsignelse uti alla sina
företaganden; men om Herr Baron will at en
sådan hans bön må hörd warda, så är det
högst nödigt, at se till, det hans företaganden
måtte wara bygde på en ren dygd och en
sann Gudsfruktan, på en, på Frelsaren, un-
der sann ödmjukhet och fullkomlig egen
försakelse, aldeles hwilande tro.

Och till at härutinnan kunna göra goda
framsteg hjelper det ej litet, at städse wara
flitig uti alla sina sysslor, hälst uti Studier, för
at förkofra sig i dygd och wetenskaper. Beflita
sig ock nu derom, på det Baron mera må upp-
bygga, än kullslå det hopp, som hans Öma
Föräldrar hafwa fattat om hans framtid. War
äfwen på det högsta mån om, at, till det när-
maste, uti all ting, swara emot den möda och
kostnad, som de hafwa ospart för Honom
och Hans Bror; at Baron en gång, på deras ål-
derdom må frögda deras hjertan, då De se
Dess upförande wara en oafbruten kädja af
ren dygd och barnslig kärlek och tacksamhet.
Bortslösa derföre icke den kostbara tiden uti
onyttig, aldraminst syndig lek, och om Han
någon gång leker, så lät det ske på ett dygdigt
och hederligt sätt, mera för at upmuntra sina
sinnen, än af en barnslig fåfänga. Lita ej så
mycket på sitt Baron= eller Adelskap; ty wet
at detta utan ärfoderliga skickligheter, dygd
och förnämligast Gudsfruktan, mera länder
en till skam och wanära, än till heder och
beröm; då man twärtom, warande ägare af så
dyrbara skatter, är både Gud och menniskor
täck, och har mångdubbelt mera tilfällen, at
wara medmenniskor till tjenst, hwilket jag

wet är öfwerensstämmande med Barons bö-
jelse. Men under det at Baron således waktar
sig för högmod, så war äfwen likaså angelä-
gen och mån om, at ej falla i en annan ytter-
lighet, i det Herr Baron ger sig at umgås med
slödder och pack, som endast hjelpa till at
förderfwa Dess seder. Det är derföre nödigt,
at söka winna en färdighet, uti at förena öd-
mjukhet, sedighet, wänlighet och anständig-
het uti umgänge med hwarandra; en konst,
som ganska få hafwa lärt, men som är så
wack er, at icke en gång ens owänner kunna
undwika, at högakta den, där hon finnes.

Iaktager Herr Baron dessa reglor, så är jag
säker at Baron blifwer lyckelig, om icke altid
i utwärtes omständigheter, så dock innom
sitt bröst; ty mångas ärfarenhet, äfwen min
så långt jag har kunnat finna, har bekräftat
sanningen häraf. Lät sig derföre willigt ledas
af den Mentor, som nu lägger grunden till
Dess framtida wäl, så skall hans wisa och för-
sigtiga upförande icke littet lätta Barons mö -
da och beswär wid fullgörandet af alt detta,
hwilket är det som nu mäst fägnar mig. 

Ehuru jag icke har skrifwit Baron Carl
och Herr Fendrick Lars särskilt till, så under-
rätta dem derom, at jag ändock ej har för-
gätit dem; utan säg at detta brefwet likaså
wäl angår dem som Baron, hwarföre Baron
ej förgäter, at låta dem läsa det.

Om Barons göromål det tillåta, så wet jag,
at Baron kommer ihog mig med några rader
innan kort. Hälsa imedlertid sin Bror och
Cousin, at jag icke mindre är deras än Barons 
wän och Tjenare.

P: Stenberg.”

På detta bref fölgde aldrig något swar. 
Ett bref ifrån Baron på Packinäs innehölt

blott oeconomiska ämnen. 

En dag denna höst kom gårdsfogden Tolpo
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till mig i min kammare och böd mig till sig
på eftermiddagen. Jag går så till honom och
finner där en Under Officer hwars namn jag
har förglömt. Ändamålet af mitt dit kallande
war, at afgöra och stadfästa en offentelig tro-
lofning emellan denna Under Officeren och
denna gårds Inspectorens älsta dotter. Hwar-
till behöriga wittnen woro kallade. Detta war
den första och äfwen hittils den enda offen-
teliga Trolofning, som jag skrifteligen upsat -
te. Anledningen at den skulle ske så offen -
teligen war den, at som både han och Hon
woro fattiga och sågo sig derföre ingen dager
till en snar förening, så hade han beslutit, at
resa till Ryssland för at där antaga krigstjenst
för at antingen snart få avancera, och således
snarare kunna gifta sig, eller också finna dö -
den; ty i Ryssarnas krig med Turken hoppades
han snart winna, denna önskade befordran.
Han afreste, som beslutit war; men huru är
icke Guds Försyn outgrundelig; ty hade han
wetat, at Swerige hade haft krig med Ryss-
land den påföljande wåren, så hade han sä-
kert aldrig tagit ett sådant beslut; utan tjent
sitt fädernes land och där sökt sin befordran
igenom tapperhet i fält. hwarföre jag sedan i
mitt sinne hjerteligen beklagade hans mis -
öde. Jag feck aldrig sedan höra af honom, ej
eller något om Hans Fästmö sedan jag reste
derifrån. 

Den 29. reste Baron till Stockholm och Fri-
Herrinnan gjorde honom sällskap och jag
äfwen för at åka för Henne till Töfsala. Un-
der wägen hände icke något anmärknings-
wärdt; Men i Töfsala körde wi in till Fröken
på Hennes lilla gård; där war wäl ej bety-
dande bygdt; men rummena woro dock wäl
och nätt inredda och indelta ehuru de woro
få och små. Men hwad som mäst wäkte min
upmärksamhet war Frökens utomordente-
liga glädje öfwer wår ankomst, ja hon war så

öfwermåttan glad och förnögd, at jag aldrig
hade sedt Henne sådan hwarken förr eller
sedan. Men rätta orsaken till denna utomor-
denteliga glädjen kunde jag aldrig utgrunda;
wäl såg jag, at wår ankomst förorsakade den;
men om Barons och FriHerrinnans oförmo-
dade visite och ankomst hufwudsakeligen
hade wäkt den, eller om min ringa Persons
oförmodade närwaro hade någon andel häri,
det kunde jag intet utgrunda.

Före denna Barons bortresa hade han en gång
lämnat mig att afskrifwa twänne Predik-
ningar, som en Bataillons Prest Laureus hade
hållit, och hwilken af Baron och Fröken myc-
ket berömdes såsom en ganska stor Predi-
kant. Den ena af dessa predikningar war skä -
ligen fullständig; men den andra bestod af
fragmenter med tillika anwisningar, till wissa
stycken i någon annan predikan på någon
annan dag. Dessa hade Baron begärt låna,
såsom af honom mycket omtyckta när han
förde dem. Jag skref nu af dem; men tyckte
mig icke finna dem i någon mån bätt re än
mina egna; det war wist, de woro goda; men
det må hafwa warit egenkärleken eller hwad
man behagar som styrde mitt omdöme så
tyktes mig dock at de ej woro at anse öfwergå
Monzelii eller andra mästares arbeten. Detta
kunde derföre icke hindra, at ju han war en
stor Predikant; ty det är en stor skilnad, emel-
lan, at höra en declamera och blott läsa hans
skrifna arbeten. Jag öfwerlämnade altsam-
mans åter i Barons händer, hwilken wid när-
mare påseende af dessa predikningar också
icke tyktes finna i dem all den satisfaction,
som han wäntade.

Om jag mins rätt, så hade nu Fröken tagit
sin Syster dotter till sig ifrån Wästerbotten;
en Mademoiselle Nicander, Capitén Nican-
ders dotter, om hwilka båda jag framdeles får
widare tilfälle at tala. 

461. 
1787. 

Novemb:

Mycket glad. 

462. 
1787

Afskrifna 
Predikningar.

236

Inl. PSL bok 4-2 Tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:07  Sida 236



Dagen efter så reste wi alla till Herr Assessor
Malm hwarest wi gästade till Barons afresa;
det will säga till andra dagen, hwarefter wi
andra återreste först till Frökens lilla gård,
och sedan hem till Odensnäs; Men om Frö-
ken samma gång gjorde oss sällskap till
Odensnäs tillika med Mademoiselle Nican-
der, eller kommo de sedan dit närmare Jul,
det är hwad jag nu mera ej så noga mins.

Denna tiden kom Baron Flemings älsta Son
Majoren Herman Fleming hem till sin Far;
han hade hittils warit borta några år. Dess
Caracter se pag: 81. denna Boken. Han gjorde
ock nu visite på Odensnäs hos Generalen
och FriHerrinnan. Wi suto då en eftermid-
dag i Barons kammare, han, FriHerrinnan
och jag och språkade om allahanda förekom-
mande ämnen. Då talet tilfälligt wis blef om
fordna Konungar och isynnerhet om Ko-
nung Christian Tyran. Jag yttrade mig då:
”Det säges af en del historie skrifware, at
denna Konung, emot slutet af sin lefnad
skall blifwit gudfruktig efter sitt långwariga
och swåra fängelse, och således gjort en
alfwarlig bättring.” Majoren swarade unge-
fär således: ”Han må hafwa warit huru gud-
fruktig han än will, så kan wäl icke en sådan
grym tyran blifwigt salig, det är ju omöje-
ligt.” ”Omöjeligt har det wäl wist icke warit”
swarte jag; ”ty om han har gjort en rätt
alfwarlig bättring och däri till döden fortfa-
rit, så är det, enligt wår Frelsares salighets
lära, at Han, äfwen så wäl, som alla andra
ussla botfärdige syndare, har kunnat blifwa
frälst och salig.” ”Men huru kan sådant”,
swarte Han, ”bestå med Guds rättfärdighet
och helighet, at en sådan grym Tyran, som
så ondskefult har utgjutit så mycket oskyl-
digt blod, skulle blifwa salig, sådant kan med
ingen rättwisa förenas.” Jag swarte, och wis -
te huru Guds rättfärdighet är blefwen til-

fredsstäld igenom Sonens Jesu lidande, och
hwar och en som i rätt bättrings tro honom
annammar och till döden trogen och trofast
är han warder salig; ja ock den största syn-
dare. Och så just häruti wisar sig högden och
obegripligheten af Guds nåd och godhet,
som så will till nåder uptaga och saligöra de
aldra största syndare. Men då måste hans
bättring och tro wara sådan, som Gud i sitt
ord fordrar den, och icke sådan som synda-
ren sjelf gör sig den. Således disputerade wi
en god stund, och FriHerrinnan biträdde
mig. Till slut tystnade Majoren; men om han
war öfwertygad om mitt påstående kunde
jag icke märka. Han reste sedan hem. 

Nu war kommen till Odensnäs en gammal
Sergeant Wellink en adelsman, som war
mycket fattig och ussel. Han war nu här i
samma afsigt som Löjtenant Fellbom, (se
pag: 63. Denna Bok:) Hans Bror en Capiten
Wellink, kom också dit ibland, i samma af-
sigt, han war också fattig men något yngre,
och litet snyggare klädd, han war wäll icke
nu här utan blott Sergeanten. Denne hade
med sig en Räfsax, eller, som den af andra
kallas; ett Slagjärn. Betjenten Timén, som
nästan war Nyss kommen i huset, blef då
mycket pickhågad, at med den gilra räfwar,
och jag fölgde med honom för at lära. Han
hade ute den en natt; men feck ej någon.
Han tog sedan in järnet, och köpte det utaf
Sergeanten, när han åter skulle läga ut det,
så sprang fjädern åf, hwarföre han måste 
gå till en smed för at låta göra en ny. Den
sprang åter, och äfwen för tredje gången, och
hwar gång geck han med mycken ifwer och
nit till smeden; Men huru länge han så geck,
i watten och snö och blef wåt och warm, så
blef han sjuk. Han war en mycket beskedlig
karl, ty ömmade det mig, så mycket mer,
som jag hade gjort början at lära honom
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räkna, ehwartill han dock ej hade någon syn-
nerlig fallenhet. Hans sjukdom tilltog alt
mera och mera, hwilket när Jag förmärkte,
så började han längta, at få komma till sina
anhöriga i Pargas Socken. FriHerrinnan be-
slöt då at afsända honom; och på det jag
måtte wara så mycket säkrare om hans fort-
skaffande och lyckliga framkomst, så tiltrod -
de jag icke någon dreng, at skjutsa honom
bort; utan jag for åstad sjelf med honom.
Resan aflopp lyckligt, och lämnade jag ho -
nom i en liten by på Lonoma Ö litet förbi
Nådendal, hos någon hans Slägtinge, som
lofte fortskaffa honom till Pargas. 

Jag tog så ett ömt afsked af honom, och blef
mycket tackad af hans Slägtingar, och så
reste jag hem; men innan jag hant förbi Nå-
dendahl, så war det aldeles mörkt. Sedan jag
hade åkt ett stycke, så tyckte jag at wägen
afwek för mycket till höger inåt bugten, jag
fruktade derföre att jag hade tagit miste om
wägen i mörkret, och började derföre se
efter wägskjel till wänster. (N:B: jag war nu
på Nådendals fjerden.) änteligen såg jag ett
wägskjel till wänster, det jag körde; men
undrade nog, at den war så litet körd, dock
hölt jag fram emedan jag tyckte at det bar åf
rätt; Men snart nog märkte jag at wägen
afwek för mycket ifrån den rätta kosan, så at
jag aldeles icke kom åt den samma wägen,
som jag hade åkt bort; men som jag tykte, at
min wäg ändock bar åt Odensnäs till, så hölt
jag ändock fort. Till slut wiste jag knapt
hwarest jag war; och för at wända om, war
jag redan alt för långt kommen; At åter köra
gent öfwer fjärden, som jag tykte skulle wara
rätast, så war snön så djup på isen, at det
hade blifwit för swårt för hästen, hälst wä -
gen som jag åkte ej war bättre än at det geck
blott fot för fot; utom det att mörkret war så
tjokt, at jag ej wågade afwika ifrån wägen.

Jag hölt derföre ännu alt fram, och tänkte:
denna wägen skall wäl till slut bära till nå -
gon by. Ungefär midt på fjerden, så stötte
ännu en par spår till min wäg, som sedan
började afwika ännu mera till wänster. Jag
hölt alt fort, och först när jag kom emot lan-
det, så kände jag igen stället där jag war, och
fant, at wägen bar till Räpola, där Fru Cap-
tenskan Käpler, och Hennes Son bodde. glad
öfwer denna uptäkt beslöt jag at köra dit och
ligga där öfwer natten, så mycket mera, som
jag, enligt Barons anwisning, skulle hafwa at
af denna Fru undfå 16. R:D: Jag åkte så upp
till gården, och fant Frun liggande mycket
sjuk, och Sergeanten hennes Son war också
hemma, som hade pengarna aflagt för min
räkning, som jag ock genast bekom. Dagen
efter, sedan det blef ljust, så åkte jag hem,
utan alla widare hinder. Och war detta mitt
wilse körande ej af större krok, än till det
högsta knapt en half mil. 

Jag har med flit omständeligen anfört
denna i sig sjelf obetydliga händelsen, just
för at så mycket tydeligare ådagalägga Guds
besynnerliga och allgoda Försyn med men-
niskan. Ty utom denna händelsen hade jag
aldrig fått ut mina pengar. Emedan Fru
Käppler dog efter några dagar; och sedan
hade jag säkert aldrig fått ut mina pengar af
Hennes Son. Derföre skulle jag denna gång -
en icke wilse för at likasom på sista tiden
kunna få ut mitt. Hwilken wilse körning
war så mycket mera anmärkningswärd, som
jag altid har haft den gåfwan at wara ganska
säker på mig, at finna wägar, ehwad det har
warit ljus eller mörker, blott jag en eller
annan gång hade farit fram; så mycket mera
då här, som jag kände så noga hwar sten och
klippa. Och tyktes ock Herren härmed, lika-
som på färska gärningen, wilja belöna min
wälwilja och hjelpsamhet emot den sjuka,
som jag hade bortskutsat, hwilket ej annat
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kunde än mycket tilfredställa och muntra
mig. 

Den 24. eller Jule Afton så reste wi alla till
Lemsjöholm för at gästa Julen; men FriHer-
rinnan allena blef hemma; ty hon hade blif-
wit något sjuk och wågade derföre icke resa.
Jag hade dock gärna önskat at Hon äfwen
hade warit med, hälst för at Hon måtte kun-
na på något sätt utforska Fröken Antoinets
Flemings tänkesätt i hwad som låg mig mäst
om hjertat; men det kunde nu icke hjelpas.
Här war nu icke flera främmande till en bör-
jan än wi ifrån Odensnäs och v: HäradsHöf-
dingen Ahrenberg. Under det wi spisade om
Julqwäll, så hördes först i trappan något bul-
ler och dombjällror eller skaller tyg; därnäst
öpnades dören, och en art häst betslad och
öfwerhölgd kom in igenom dören och drog
med sig en liten nätt och wacker snäck släda
upfyld med hwarjehanda saker, och en af
Betjenterna körde med tömmarna och age-
rade såsom hade han haft wärkelig häst före.
Sedan han hade fått släden mitt på gålfwet
och en stund exerserat med hästen, så up-
hörde han dermed, och började bära fram
utur släden till bordet hwarjehanda Julklap-
par, hwilka deltes ut hwar och en till sin
ägare. Somliga woro Julklappar för skämt
och löje skull, och somliga woro wackra och
af mycket wärde. Hwad jag mins häraf war
at FriHerrinnan Fleming feck den wackra
Släden med Seltyget; Majoren Flemming
feck ett lindebarn, hwaröfwer han tycktes
blifwa något flat; han började då linda upp
det och afref det ena hwarfwet efter det
andra, och för hwarje hwarf förändrades ut-
seendet; Det blef till slut så litet at jag trod-
de, at deraf skulle blifwa ingen ting; men till
slut blef barnet förwandlat till en wacker
wärja. Fröknarna Flemming fingo först löj-
liga Husars Mössor, och sedan wärkeliga och

wackra sådana; med flera sådana. Detta war
alt gifwit af Baron Fleming till sin Fru och
sina barn. Om Generalen feck något eller
Fröken Carpelan och Mademoiselle Nican-
der mins jag ej; men jag feck ej något. Utan
at weta åf eller ens kunna gissa till at sådana
Jul=klappar skulle wankas, hade jag ock för
min del fallit på den tankan at gifwa några
blott för at roa Sällskapet. Dermed hade jag
warit sysselsatt hela Julweckan för att up-
tänka och förfärdiga dem. De bestodo af sin-
nebilder af papper med skrefna deviser, som
jag tykte, lämpeliga för hwar Person. Dessa
lade jag in i en ask och lämnade åt Genera-
lens Betjent Lundqvist, som war den samma
som åkte in på gålfwet med Julklapparna, då
jag ock såg, at min ask också war med i hö -
gen; ty jag hade bedt honom så där lämna in
den om Jul qwäll wid bordet. Denna min ask
bars sist fram och hwar och en feck sin Jul -
klapp, och woro de som följer. 

General Carpelan. I en liten papper låda ett
af papper klipt Lejon med en sabel i högra
tassen och en ängel af papper med en krans
i handen färdig at dermed kröna Lejonet,
med devise: Kämpa en god trones kamp!74

Baron Fleming. I en likadan låda: En Per-
son af papper med en liten papperlapp i han-
den, på hwilken stod skrifwit: Nåd, med
devise: winnes ej utan möda och bekymmer.

Friherrinnan Fleming. I en sådan låda: En
qwinna, som satt och klipte ullen af ett får,
alt gjordt af papper; med devise ifrån fåret:
Tag mig till eftersyn.

Major Fleming. Likaledes i en pappers låda
och af papper; En officer och en ängel med
en krona i handen färdig at kröna, men en
skärm, som skilde dem, så at den sednare ej
syntes af den förra, med devise: Saliga äro de
som icke se och dock tro.75 Härmed wille jag
syfta på wår näst tilförene beskrefna dispute.

Julklappar. 
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(Se pag: 462 &c: denna Boken.)
Claes Fleming. En liten bok med Tittul:

Biblia, och devise: Ransaka skrifterna. 
Fröken Anne Charlotte Fleming; I en liten

papper låda ett fruntimmer af papper, hål-
landes i handen ett ankare med devise: Hop-
pas i Gudi så blir slutet godt. 

Fröken Antoinet Fleming. Ett af papper ut-
klipt skjepp med fulla segel, i hwilket satt ett
fruntimmer och en ängel wid styret, med
devise: Sök dit lugn i Gudi så når du hamn;76
detta war inlagt i ett bref. 

Fröken Cathrine Sophie Fleming. Likalele-
des i ett bref, af papper utklipt ett Fruntim-
mer omgifwen af rosor, och utsträckande
handen, at plåcka en deraf med devise: Wälj;
men se dig wäl före.Detta syftade på HofRätts
Rådets G: Ehrenmalms frieri till Henne. 

Fröken Agnis Fleming. Ett af papper ut-
klipt blomstrande frukträd med devise: Wår-
da mig, så mognar jag. i ett bref. 

Baron Jöran Fleming. I ett bref; en liten
krokig björkqwist, med devise: Böj mig me-
dan jag är ung, så blir jag rak. 

Fröken Maximiliana Eleonora Carpelan. I
en pappers låda; af papper utklipt en sol gent
emot ett Fruntimmer, med devise: Sök blott
förening med Gud.

Vice HäradsHöfd: Ahrenberg. I ett bref, af
papper utklipt 3. Personer: en tiggare, en
annan sysselsatt at med käppen slå och wåld-
föra tiggaren, samt en Person med en bok i
handen, i hwilken stod skrifwit: Lag. med
devise ifrån tiggaren: Ach tag mig i förswar.

Mademoiselle Nicander. Ett runstycke i ett
bref; med devise: Är du nögd, så wäxer wäll
summan.

Och till mig sjelf, på det jag ej så hastigt
måtte mistänkas wara auctor till dessa devi-
ser: En Prest med en bok i hand och devise:
Uträtta dit ämbete redeliga.

Till FriHerrinnan Carpelan, hade jag också
tillagat en Julklapp; men som hon nu icke
reste med till Lemsjöholm, så lämnade jag
den åt en af domestikerna, till at om Jull-
qwäll lämna den henne i händer. Om den
framdeles mera. 

Anledningarna och syftemålet till dessa
mina Julklappar och deviser; utom hwad re-
dan nämt är, se, dessa Personers Caracterer
pag: 75. följ: Denna Boken. Öfwer dessa devi-
ser märkte jag icke något misnöje hos någon. 

Således war det ganska muntert wid bor-
det, och hade wi mycken ro af alla dessa Jul-
klappar; men så när hade hela denna lust-
barheten slutat sig på ett aldeles tragiskt sätt.
Ty en af Pigorna, som agerade häst när släden
kom in, och war, som sagt är, påbetslad och
öfwerhölgd, hade så när blifwit strypt; eme-
dan tömmarna hade snärt sig omkring hen-
nes hals, och Lundqvist hölt så strängt på
dem, så at icke en gång det minsta läte kun-
de af Henne fås fram; men änteligen uphör-
de han med påkörningen, och började fram-
bära Julklapparna, under hwilken tid hon
feck tilfälle, at weckla sig lös ifrån altsam-
mans, hwarefter hon sprang såsom en pil ut
igenom dören. Detta blef först efteråt kun-
nigt. 

Andra dag Jul feck jag tilfälle at något språka
med Fröknarna, och då samtalet blef om de-
viserna, så lät jag Fröken Antoinet förstå, at
man borde något anmärka det ordet: blott i
Fröken Carpelans devise: när det hette: sök
blott förening med Gud. Ty utom det, at jag
wille dermed säga: at alt hopp om någon fö -
rening här i werlden för Henne wore förbi;
så wille jag äfwen dermed oförmärkt låta
förstå; at jag på intet sätt hade med henne
ingått någon förening, som till äfwentyrs
rycktet sade; utan at jag war fullkomligen
fri. Och at min tilgifwenhet till Fröken An-
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toinet under denna längre sammanwaro till-
tog, det följer af sig sjelft. 

FriHerrinnan Flemings Namnsdag inföll
också nu den 27. under wårt wistande där -
städes, och när jag det hörde så sammanskref
jag några små werser till att sjunga wid det
hennes skål skulle drickas, och som är N:o
37. i mina poëtiska arbeten. Och som Sälska-
pet i dessa dagar sjöng en sup wisa, som jag
aldeles icke tyckte om, emedan hon war full
med falska grundsatser och stridande emot
Religion, så skref jag äfwen samma dag en
repliqve derpå, som är Numro 38. i nyss-
nämde arbete. Och som jag, som sagt är,
hwar dag nu tänkte på: om= och huru och
på hwad sätt jag skulle wåga, at gifwa till-
känna mina tankar för Fröken Antoinette
Fleming, så skref jag också nu en liten kort
wers, som jag ämnade lämna Henne i hän-
der; men som dock icke denna gången blef
åf, dels för blygsel och räddhåga, dels också
derföre, at jag först wille rådgöra med Fri-
Herrinnan Carpelan härom.

Den 28. Reste jag åter hem; men om jag rätt
mins så war Generalen och Fröken, samt
Mamsell Nicander ännu qwar på Lemsjö-
holm och skulle åtfölja detta Herrskapet till
Odensnäs till nyåret. När jag kom hem, så
feck jag höra; at min Julklapp till FriHerrin-
nan äfwen war framlämnad, hwarmed jag
war nögd. Den war följande. I en liten pap-
per låda af papper utskurit, En ängel, som till
ett Fruntimmer öfwerräkte en klädning,
med devise: Befläcka henne ej. När jag kom
upp till FriHerrinnan som nu hade tillfrisk-
nat så frågte hon mig; hwad jag mente med
den hufwudlösa menniskan, som jag hade
gifwit Henne till Julklapp? Jag förstod då at
Hon icke hade förstått min sinnebild, samt
at Hon följakteligen hade mistykt och mis-

räknadt denna min gåfwa. Jag swarte: ”Jag
har dermed blott welat betekna en hwit
klädning; och icke någon hufwudlös men-
niska; nämligen jag har dermed welat betek -
na den renhet och salighet, som bör finnas
hos en Christen, som då den en gång är wun-
nen icke bör med upsåteliga synder befläc-
kas.” ”Ja så”, sade hon, ”nu kan jag inse af -
sikten och gåfwans lämpelighet; men jag
måste tillstå, at jag ganska mycket har fun-
derat härpå; men har dock omöjeligen kun-
nat utgrunda hwad som dermed påsyftades;
ty begreppet af en hufwudlös menniska
hade så rotat sig i mina tankar, at där ej war
rum för hugkomsten af klädningen.” Jag be-
rättade sedan för Henne, hurudana Julklap-
par, som på Lemsjöholm wankades, och
förglömde wist icke at omtala den der fö -
reningen blottmed Gud; hwilket Hon tyckte
war förträffeligen wäl träffad. Nu bad jag
åter FriHerrinnan, at Hon wille wara så god
och söka, om möjeligt wore, utforska Fröken
Antoinettes tänkesätt i anseende till mig,
eller om hon hade någon annan friare, som
nu bäst torde kunna ske när hon komme hit
till Odensnäs, där Hon lättast kunde få tala
med Henne ensam. Detta lofte hon wärk-
ställa, och försäkrade, at ingen friare wore
ännu för hand; ”ty om så wore”, sade Hon,
”så skulle jag säkert fått weta det.” Sedan
wiste jag Henne min lilla wers och frågte om
hon tykte at han skulle war tjenlig, at fram-
lämna till Fröken Antoinette? Hon swarade:
”Jo denna är ganska tjenlig dertill. Hon skall
nödwändigt inse dess ändamål; och måste sä-
kert på något sätt yttra sig deröfwer, om icke
annars så åtminstone till mig; Men Herr Ma-
gistern bör förändra det där ordet: Någon till:
Fröken, det skadar wist icke; ty det blir deri-
genom tydligare hwem Herr Magistern på-
syftar; men Någon är för generelt.” Jag
tackade för Hennes godhet, och geck genast
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i min kammare och skref om min wers. 

XVI. Capitlet.
Nyårs Händelser. 

Lemsjöholms Herrskapet infant sig allesam-
man och dessutom Fendrick Carpelan och
Hans Fru, Herr Löjtenant Aminof Barons
Swåger och hans Fru och dotter, Herr Hof-
RättsRådet Ehrenmalm, Fendrik Strengberg
och kanske någon fler, som jag nu ej mera
mins. Det war ganska löjeligt at se Huru
HofRättsRådet Ehrenmalm med så mycket
nit fjäskade omkring den unga Flickan Frö-
ken Cathrine Sophie Fleming, samt med
hwad fierte och köld Hon bemötte Honom;
icke destomindre fortfor han flitigt med at
courticera Henne. Och kunde jag ej annat än
i mitt sinne skratta åt honom; Ach tänkte
jag: huru dåraktig och löjelig gör du dig icke,
hälst när du ser, at flickan will dig ingen
ting; at du har gjort försök torde ej så mycket
böra undras på, ehuru han är en hwithårig
gubbe; men at han skall så mycket enwisas
när han bemötes med så mycken köld så of-
fenteligen det är narraktigt. Ja tänkte jag:
skulle jag wäl så låta förakta mig och begrina
mig, när jag så tydligt såge flickans afwog-
het, då wore, jag en narr. &c: I förväg får jag
nämna, at Han fortfor ihärdigt, at fjäska om -
kring Henne, ungefär ett Helt år; men måste
dock till slut emottaga den gifna korgen och
uphöra med sitt frieri. 

Nyårsdags qwällen roade man sig med hwar-
jehanda lekar, då en war af den art, at man
dansade i ring och en war midt uti, som skul -
le dansa några hwarf med hwar och en. Och
när HofRättsRådet Ehrenmalm war denne
och skulle dansa med mig, så märkte jag flera
gångor, at Han gjorde häftiga försök, at kasta
mig omkull, och då jag det märkte så beslöt

jag, at göra alt för at förwara mig, så at Han
ej måtte få sin onda wilja fram, hwari jag
också lyckades; ty fast han war tjock och
stark, så war jag wig, ehuru späd, och hade jag
kanske kunnat kasta omkull Honom om jag
hade welat; men jag wille icke wara så ohöf-
lig emot honom, som hade warit, min Patron;
Men han brukade förgäfwes alla möjeliga
konster till och med hwad man kallar tjyfbe-
net, hwaraf jag tycktes finna, at Han ännu
behölt någon afwoghet och illwilja till mig. 

En annan lek war sådan, at twenne skulle
sitta på twå stolar, af hwilka den ena skulle
wara okunnig om lekens art, de skulle wara
öfwertäkta med en fäll eller täcke, och de
andra skulle dansa i ring omkring dem. Af-
sikten war at den ena af dessa twå hade en
bok i handen, hwarmed han oförmärkt slog
på den okunnigas hufwud, så fort han kun -
de, då denne borde Gissa hwilken af de dan-
sande slog honom, och slapp icke dädan förr
än han hade gissat rätt. Alla okunniga om
leken fingo icke wara inne. Jag hades också
på stolen; men jag hittade snart på den san-
skyldiga; ty jag märkte någon rörelse i Fend-
rik Carpelans kropp, som satt bredewid mig,
då jag straxt slapp upp undan fällen, som
skulle wara öfwer; på det at den okunniga ej
skulle märka skjälmstycket. Sedan hades Fru
Fendrikskan Carpelan på stolen tillika med
antingen Fendrik Strengberg eller om det
war Claës Fleming; men hwilken af dem war
den okunniga mins jag icke. Leken börjades;
men innan kort twärslöts leken och Fendrik
Carpelan war ond och mislynt; men jag
märkte icke anledningen, hwarken till det
ena eller det andra, ehuru jag war inne i rum-
met. Jag frågte sedan FriHerrinnan, hwaröf-
wer Fendrik Carpelan blef ond? och feck till
swar: at ”den där Herrn under fällen, war
djerf nog, at företaga några otilbörliga reco-
gnosceringar hos Frun;” men om Frun så-
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dant willigt tillät, eller hon sprang upp af
stolen, eller om Fendriken Carpelan sjelf
märkte saken wet jag intet; Summa: det blef
strax slut med all lek. Detta upförande,
tyckte jag war ganska skamfult gjort i hela
sällskapets närwaro, och om frun war spak,
så war hon ingen smula bättre. 

Samma dag hade jag af FriHerrinnan till
Nyårs gåfwa fått en näsduk och en krage. 

Dagen efter eller den 2. feck jag tilfälle at
som hastigast tala något litet med FriHerrin-
nan, då Hon berättade huru som hon, qwäl-
len förut, hade länge sutit och språkat med
Fröken Antoinette på twå man hand, och
isynnerhet mycket roat sig åt ordet: blott i
min devise till Fröken Carpelan (Se pag: 471.
denna Bok:) hwaraf Hon hade tagit sig an-
ledning, at kalla Henne: den himmelska Bru-
den. och hade de häråt mycket skrattat. ”Hon
war”, sade Hon, ”ganska munter; men jag
kunde dock icke tydeligen wända talet på
Herr Magisterns åstundan; men nog märker
jag at Hon åtminstone hyser en tillbörlig
högaktning för Herr Magistern. Han bör
derföre nu, göra försök at lämna fram sin
lilla wers i Hennes egna händer, wid något
lämpeligt tilfälle, jag will tro, at saken torde
lyckas, hwar ock icke så må man dock få we-
ta Hennes tankar i den wägen; och imedler-
tid bör Herr Magistern bereda sig, at wara
nögd med utgången, åt hwad sida, som hälst
saken sig wänder.” Jag swarte: ”Jag will wist
wara nögd, och kan och bör ej annat, hälst
när jag betänker i hwad belägenhet jag är
ianseende till Henne. Och på Nådige FriHer-
rinnans råd will jag göra det sagda försöket.”

Dagen efter emot qwällen war jag så lyck-
lig at träffa Henne allena, då jag framräkte
min lilla wers under det jag sade: ”får jag
bedja, at Nådige Fröken är så god och ser på
detta lilla, och derjämte gunstigt förlåter at

jag har tagit mig denna friheten.” Hon tog
emot papperet tigandes, och geck genast in
i kammaren, och jag skyndade mig ut och
neder i min kammare. Werserna woro föl-
jande. 

”När kärlek hjertat gör beswär
Wist Fröken dertill orsak är;
Men hoppet från mig flygtar här; 
Ty ringa jag mot Fröken är.”

De twå första raderna äro tagna utur en
Roman, med förändring af ordet: någon till:
Fröken. men de twå senare är mitt eget fos-
ter. Jag satt så i min kammare mycket orolig
hälst i början emellan fruktan och hopp, och
om qwällen när wi skulle spisa märkte jag
icke eller, något som kunde uttydas, hwarken
till förmån eller Nackdel. Dagen efter på
mårgonstund reste Lemsjöholms Herrskapet
hem och wi blefwo alla kallade at åter gästa
hos Dem Trettonde dag Jul och följande da-
gar. Efter deras afresa war jag angelägen, at
af FriHerrinnan få höra något utslag härom,
men Hon hade icke fått något tilfälle till at
tala med Fröken i detta ämnet. 

Trettonde Dagen reste wi alla till Lemsjö-
holm, där jag nu ej hade synnerligt nöje,
hälst jag dagen efter insjuknade, så at jag den
8. måste resa hem och blef ordentligt säng-
liggande. Min sjukdom war en wärkelig Fe-
ber, och tyktes jag hafwa fått den af Pigan
Sophia, som nyss hade tillfrisknat, och med
hwilken jag så ofta måste tala uti Hennes
ängsliga tillstånd; således hade jag sjukdo-
men i kroppen när jag reste bort, men jag
trodde, at detta illa mående snart skulle gå
öfwer; men jag bedrog mig. 

Den 10. kom också FriHerrinnan hem ensam
och Generalen med de öfriga förblefwo än-
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nu qwar på Lemsjöholm. Hon kom på efter-
middagen ned till mig i min kammare och
betygade mycket medlidande öfwer min
sjukdom; samt berättade, at Hon hade talt
med Fröken Antoinette angående den afläm-
nade lilla wersen, och Hon hade swarat: At
Hon wäl icke hade mistykt det; Men at Hon
dock intet kunde bifalla min begäran; eme-
dan Hon aldrig hade funnit sig hugad at gifta
sig med någon Prest. FriHerrinnan tillade
med mycket ädelmodigt deltagande: ”Herr
Magistern bör icke låta detta afslag så hårdt
gå sig till sinnes, kanskje oron häröfwer har
grundlagt hans sjukdom, åtminstone kan den
förwärra den; utan slå nu hela saken utur hå-
gen och sök at wara munter, Gud har wäl i en
framtid utsedt hans lott och del i detta afse-
endet, som kanske kan wara mycket lyckeli-
gare; derföre: ge sig nu tilfreds, så at Han
snart kan bli frisk igen, så kan Han också så
mycket bättre efter hand glömma Henne.”
Sedan jag hade tackat FriHerrinnan för hen-
nes ädelmodiga deltagande i mitt öde och för
Hennes goda råd, så swarte jag: ”Detta afslag
oroar mig wist icke, ännu mindre är det or-
saken till min sjukdom; ty jag har sjelf förut
nog förestält mig det, och med mitt förnuft
mer än ofta insedt orimligheten deraf; men
så länge någon gnista af hopp har wist sig för
mig, så har jag ej kunnat slå det utur hågen;
men nu, när alt hopp är förtagit, skall det
wist icke blifwa mig swårt. Ty säkert är hon
icke passande för mig, hwilket ock Hennes
yttrande; at ej wilja gifta sig med någon Prest
tyckes gifwa tillkänna; ty säkert röjer det, at
Hennes tänktesätt icke öfwerensstämmer
med mina, såsom mera alfwarsamma, och då
är jag ju lycklig at saken ej feck framgång.”
Jag bad ock FriHerrinnan, at anmoda Fröken
Antoinette, at hålla saken tyst, så at det ej
måtte komma ut ibland allmänheten. det
Hon lofte. Hon berömde således mitt beslut

och mod och geck så ifrån mig. 

Innan kort kom också det öfriga Herrskapet
hem, då Fröken Carpelan genast gjorde visi-
te hos mig, och betygade också mycket med-
lidande och deltagande uti min sjukdom;
och som Hon altid wille wisa sig på den
hjelpsamma sidan, så föreslog och anordande
Hon de läkemedel, som jag borde bruka, och
den diet, som jag borde iakttaga, och tyktes
Hon wara mycket road af sin medicinska
function; hwaruti hon hade skälig god in-
sikt, Hon syntes altid wara därwid glad och
munter; Men om Hon med denna sin tjenst -
aktighet wille ånyo söka inställa sig hos mig,
eller, war det blott Hennes wanliga tjenst-
willighet i sådana fall, det kunde jag just icke
inse eller utgrunda; imedlertid fortfor Hon
härmed oförtrutit alla dagar, och war altid
ned till mig 1. a 2. gångor om dagen. Jag
fölgde Hennes föreskrifter, och tackade
Henne för all Hennes godhet så godt jag
kunde. Jag hade en dag tagit till mig i sängen
Hartmans läkare=bok i afsikt, at sjelf se
efter hwad jag borde bruka; detta war i bör-
jan af sjukdomen. Men när hon kom ned
och feck se at jag hade framme den boken,
så begärde hon at få låna den för at ur denna
boken hämta uplysning, hwad jag borde
bruka; men hon sade, sedan jag blef frisk, at
det skedde för at fråntaga mig henne, at jag
icke så mycket skulle ligga och grubbla öf-
wer Hans mångfaldiga beskrifningar och fö-
reslagna medicamenter; hwaraf Hon fruk-
tade at jag torde blifwa wärre. Men som jag
mäst altid war mycket törstig, så war jag
ganska litet nögd med de anordnade soppor
&c: som mig gafs at dricka, ty det släckte
icke min törst; Jag öfwertalte derföre pigan
at bära mig en skål med mjölk blanda, den
jag drack med mycken begärlighet, och tyk-
te at det war så upfriskande; men jag märkte
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dock sedan, at jag mådde wärre deraf. Kan-
ske, at det ej hade skadat mig om jag ej hade
druckit så mycket på en gång, och det hade
warit mindre kalt. Fröken förundrade sig
öfwer mitt förwärrande; men jag aktade mig
för at säga orsaken. Således tyktes Hon wara
mycket nögd at få ådagalägga sin wälwilja
emot mig; och således hade wi å ömse sidor
tilfälle, at öfwa oss i ett wänskapsfult bemö-
tande emot hwarandra, ändock wåra hjertan
icke mera öfwerensstämde. Efter hand bör-
jade jag tilfriskna så at jag började wara uppe
den 19.; men jag war dock så swag, at sedan
jag 3: dagar hade warit uppe och wille börja
skrifwa på denna min lefwernes beskrifning,
emedan jag hade så ledsamt; så blef handen
så tung och matt at jag ej hant skrifwa 3.
rader förr än raden blef snedt utföre sidan då
jag genast måste uphöra med skrifwandet
(Såsom ses kan pag: 19. 2:dra Bok:) 

Straxt förr än jag blef sjuk feck jag bref ifrån
min far, som tackar för de pengar, som jag
tillsände honom och sade at han hade gjort
enligit min begäran angående räkningen. (Se
pag: 455. och 456. denna Boken.) Sedan tack-
ar han för underrättelsen om färgningen och
begär weta sättet deraf; samt hälsar. 

Swaret på detta brefwet hade jag skrifwit
färdigt näst förr än jag sjuknade; men jag
hant ej afsända det förut utan först efteråt;
det innehölt ej annat än nyårs önskningar,
samt at Summan på den omtalta Räkningen
war 40. R:D: 40. sk: 8. [öre]. Jag gaf sedan
några underrättelser om färgning; och Häls-
ningar &c: 

Denna tiden feck Generalen det infallet at
han skulle flytta in till Åbo och bo där; man
sökte afböja sådant; men det lät intet göra sig;
Jag måste då resa in till staden för at höra

efter hwarest man skulle få hyra rum åt ho-
nom, som skedde den 22. Jag feck också spa-
ning på ett tjenligt ställe, hwarefter jag åter
reste hem, och Fröken reste dit dagen efter
och slöt accord om hyran för nedra och öfra
wåningen i ett stenhus wid Nylands gatan i
hörnet gent emot brunnen wid Wåriberg,
som tillhörde en som hette Neppius. Han
hade dessutom en annan gård, som han sjelf
bodde uti på Tawast gatan. När Fröken kom
hem, så sade Generalen sig icke skola flytta;
men innan kort, så resolverade han åter om
och blef fast wid sitt beslut. Detta Genera-
lens beslut war så mycket besynnerligare,
som han denna tiden sade sig wara säker
derom at han skulle dö innan Långfredagen,
och i det fallet, tycker man, at Han hade
bordt wilja wara qwar på stället. Men sådant
är icke at undra; emedan Generalen, såsom
många andra, nu war åter barn på nytt i
många afseseenden, som ses af Pag: 76. Denna
Boken. 

Denna tiden bodde Löjtenant Aminof ännu
qwar på Odensnäs med sin Fru och dotter,
såsom Nyårs gäster. En dag föll wårt samtal
på Kung Gustaf den 3. och Hans Regering,
då Löjtenanten yttrade sig ganska fritt och
widrigt om Kungen, och sade at han ej war
wärd at wara Kung, at Han ej upförde sig så -
som Kung, at han förstörde Rikets inkoms-
ter, at skattkammaren war tom, at Han sålde
Sysslor och Pastorater; och Gud wet alt hwad
ondt mera, som han icke tillwitte Konung -
en, så at jag hörde, at han war mycket illa
sinnad emot Honom och tyktes wara myck -
et misnögd med Regeringen. Jag försökte
wäl, at förswara Kungen så godt jag kunde;
men som jag ingen ting kände i politiken,
såsom saker, som jag aldrig blandade mig uti
eller bekymrade mig om, så kunde jag så litet
inwända deremot, hwarföre jag tystnade och
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wiste icke hwad jag skulle tänka derom,
hälst jag aldrig förr hade hört någon så ond-
skefult tala om Konungen; wäl hade jag hört
en och annan något tala om Hans slöseri;
men aldrig med sådan ilska. Detta wårt sam-
tal skedde på twå man hand. 

Detta kunde jag icke fördraga, utan at
söka någon uplysning härom. Men såwida
det rörde Kungen och politiken, så wille jag
också wara warsam, och söka en klok och för-
nuftig man, som jag kunde hafwa fult förtro-
ende till, och dertill kände jag ingen skick-
ligare än Regements Pastorn Monzelius i
Åbo. Jag geck så till Honom när jag, som sagt
är den 22. reste till Åbo, och berättade hwad
jag hade hört, dock, om jag mins rätt, utan at
nämna Person, samt frågte Honom om Han
wiste något härom, samt hwad jag borde tro
häraf? Han swarte: ”Åh sådant är blott dikter
och osanningar, det är aldrig wärdt, at höra
derefter; det är kanske en eller annan ond-
skefull, som skäller, hwilket man bör förakta;
jag wet ej hwad de kunna hafwa emot wår
Kung och Hans Regering; jag tycker, at han
kan ej bättre wara; derföre hör intet efter så-
dant.” Jag geck så dädan, så mycket tilfreds-
stäld och lättad, som det förra samtalet
oroade mig; ty jag hade wärkeligen myck en
tilgifwenhet för min Kung. Men först som-
maren derpå; när händelsen wid Fredriks-
ham, som Finska Öfwerstarna åstadkommo,
blef bekant; då insåg jag först, hwad, som
under denna Löjtenantens tal låg förborgadt. 

Samma tid feck jag höra FriHerrinnan Fle-
mings berättelse om, Huru Henne Sty=dött-
rar upförde sig emot Henne, som icke altid
war så beskedligt eller honette, hwaröfwer
Hon sig beklagade; om det skedde i min
åhöro, eller om jag sedan feck weta det ige-
nom FriHerrinnan Carpelan, mins jag nu ej;
Men detta bidrog ganska mycket, at tilfreds-

ställa mig öfwer mitt undfågna afslag (Se
pag: 481. denna Bok:) och jag tackade Gud i
mitt sinne, som åter hade hulpit mig ifrån
dessa onödiga griller och bewarat mig för en
olycklig förbindelse. 

Ibland flere främmande, som war på Odens-
näs denna tiden, war ock en gammal, be-
skedlig och efter sin höga ålder ännu rasker
Löjnant ifrån Töfsala, hwars Namn jag har
förgätit, hwilken såsom slägt, eller ock kan-
ske blott såsom bekant Hälsade på Herrska-
pet en och annan gång. Denne, tillika med
Fendrik Strengberg och en eller kanske twå
till som jag nu icke mera mins hwilka de
woro; sutto en dag i min kammare och språ-
kade om allahanda; då till slut samtalet blef
om actus coitus med qwinnor, samt huru
den ena kunde wara het och den andra kall,
samt huru man borde lämpa sig efter hwa-
rannan, häjda eller elda sig, för at lyckas i at
få arfwinge, med mycket mera sligt. Jag satt
härpå, en tyst åhörare okunnig i sådana afai-
rer; och som sådant war nytt för mig, som
häri ej ägde någon ärfarenhet, så war jag ock
något upmärksam. Jag undrade ej så mycket
på Gubben, som sjelf hade warit gift och
hade barn; men at ynglingarna härom talte
lika oblygt, det war för mig owäntat, dock af
Fendrik Strengberg kunde jag wänta alt, som
ej wiste, hwad skam war i detta fall. 

Sedermera kom okså LandsHöfdingen i
Kuopio Simon Wilhelm Carpelan Barons
Bror till Odensnäs för at hälsa på sin Farbror
Generalen, sin Syster och Swägerska. Han
hade också med sig en skrifware som tyktes
wara Hygglig och beskedlig nog. Sedan den-
ne hade warit hos oss i 14. dagar och blef
något mera bekant med mig, så följdes wi en
mårgon dit naturens kraf nödgar alla at gå
hwar dag. Medan wi suto där, så sade denna
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Skrifwaren: ”Det kan wäl ej tyckas wara til-
börligt, at tala med Herr Magistern som
Prest i slika fall; men jag måste dock fråga:
Kan Han gifwa mig anwisning huru jag kun-
de få nalkas någon flicka här.” Ett slikt för-
troende gjorde mig mycket flat och oroade
det mig mycket, at Han möjeligen skulle
kunna hysa en sådan tanka om mig, at jag
möjeligen skulle kunna bidraga till ett så-
dant koplande; och jag wiste intet i mitt up-
förande, som hade kunnat gifwa honom
anledning, till ett sådant försök; ty oaktat jag
war glad och munter och kanske något
språksam ibland med den jag blef bekant
med, så wiste jag dock icke, at mitt tal nå-
gonsin warit sådant, at en sådan fölgd kunde
deraf dragas. Jag swarte honom derföre: ”Nej
min Herre det kan jag wist icke, icke eller
wille jag det om jag också kunde; Jag råder
Herrn, at taga sig till wara för sådant; ty dygd
och kyskhet är altid en härlig prydnad för
hwilken som hälst, och ett godt samwete i
det, som alt annat är altid godt at hafwa.”
Han swarade: ”Jag will wist icke göra det till
någon wana, och jag har wäl skäligen sökt at
iakttaga en nödig återhållsamhet; men när
man dageligen har en sådan wällefnad, så
önskar man nog, at någon gång få tilfälle
dertill.” ”Jaja”, swarte jag; ”men i alla fall är
det dock bättre, at låta blifwa aldeles.” och
så slutades detta besynnerliga samtalet. 

Under samma tid kom ock till Odensnäs den,
under pag: 464. denna Boken, omtalte Capi-
tén Wällink, och förblef någon tid på Odens-
näs, efter något närmare bekantskap satt han
ibland i min kammare och språkade med
mig. En dag talte han om sin förra och nu wa-
rande belägenhet. ”Jag hade kanske”, sade
han, ”bättre kunnat bärga mig, om jag icke
warit så oförsiktig, at gifta mig såsom Subal-
tern, eller rättare sagt: om jag icke hade fått

en nog oförnuftig hustru, som icke kunde
finna sig i, at lämpa sig i minsta måtto efter
wåra snäfwa inkomster; utan alt hwad hon
såg andra Fruntimmer hafwa det skulle hon
också hafwa, hwart mod skulle hon straxt ef-
terapa, såsom andra lefde i sitt hus så skulle
hon ock lefwa; hwarest all ting skulle tagas,
det frågade Hon icke efter. Då jag sade: det
räcker intet till, min Wän, hwarest skall jag
taga penningar till alt sådant; du wet ju at
Lönen är så liten och inkomsterna så små, det
kan omöjeligen räcka till, derföre kan jag
icke skaffa det; så hette det då: Ach jag är
högst olycklig, som har en sådan man, som
icke unnar mig någon ting; då wankades
ständig gråt och tårar; och då hette det: Ach
du älskar mig icke. &c: Således för at slippa
se hennes tårar och för at någorlunda hafwa
husfreden, så måste jag skaffa, fast med ett
swidande hjerta emedan jag såg förut, at alt
skulle gå öfwer ända. Dertilmed öktes bar -
na=hopen hwart år och fadershjertat swed;
men jag kunde icke hjelpa saken. Detta wa-
rade några år och så kommo Creditorerna
och togo det lilla wi hade. Sedan dog då min
hustru, och jag feck afsked såsom Captén
och har alt sedan ej kunnat Hjelpa mig upp.
Mina barn äro somliga döda och somliga af
gossarna äro änteligen under=Officerare,
och hwarken kunna de hjelpa mig eller jag
dem.” &c: Jag beklagade honom hjerteligen i
mitt sinne, och tänkte: högst olycklig är den
man, som får en sådan hustru: Gud beware
mig för en sådan i alla mina lifs dagar!

Sedan alla dessa främmande woro bortfarna,
så kom åter en ny främmande och aldeles
owäntad man; alla de andra woro wälkomna,
och de fattiga åtminstone lidna; men denne
war på intet wis wälkommen, åtminstone
hos Generalen och Fröken; men FriHerrin-
nan som altid tänkte ädelt och förnuftigt be-
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mötte honom höfligt, emedan hon insåg, at
han på långt när icke war så brottslig, som
de andra trodde. Det war Captén Nicander,
Far till den Mademoiselle Nicander, som nu
bodde med Fröken på Odensnäs och Swåger
till Baron och Fröken; Han hade nu i många
år lefwat skilt med sin Fru; Hon i Råhne,
eller neder Calix Socken i Wästerbotten och
han långt upp i finmarken i Savolax nära
Ryska gräntsen. Såsom fattig man war han
dock någorlunda klädd; men war af hela Car-
pelanska Slägten aldeles icke liden; först:
emedan de alla utskreko honom såsom enda
orsaken till deras oenighet, och för det andra
för det at han war ofrälse. Han lät anmäla
sig, när han kom, hos Generalen, som änte-
ligen lät honom få tilträde; men bemötte
honom så kalt och föraktligt; Han satt och
såg ned i gålfwet, sur som en sur swamp och
talte föga mer med honom, än god dag och
far wäl och illa nog det; så at den ena war
glad at han snart fick gå ut igen och den
andra lika glad at slippa se honom. Fröken
emottog dock honom något litet bättre åt-
minstone med någorlunda allmän wanlig
höflighet. Generalen war sig altid lik, så
länge denna Captén war qwar, så wäl wid
bordet, som om qwällarna, när Han fölgde
oss, då wi efter wanligheten skulle fördrifwa
en timma hos Generalen. 

De twå eller tre dagarna, som denna Capitén
war där, så war hans tillhåll dels hos FriHer-
rinnan, och dels hos mig i min kammare, där
han talte förtroligt med mig om sin swåra
belägenhet. ”Jag ser nog”, sade han, ”at jag
här aldeles icke är liden, och jag hade wist
icke farit hit, om jag icke ansedt det för min
skyldighet, at upwakta Generalen när jag
war så nära och aflägga min tacksägelse för
den godhet, som både han och Fröken samt
FriHerrinnan, mina Swägerskor hafwa be-

wist min dotter, hwilket om jag hade efter-
låtit, och de hade fått höra at jag hade warit
i Åbo, så torde det också blifwit illa uttydt;
derföre wille jag häldre här lida litet förakt
än synas otacksam.” Han talade sedan om
sitt olyckliga äktenskap; och sade: ”Jag ser
nog och wet at jag får all skulden till wår oe-
nighet; men Gud allena wet bäst huru det sig
dermed förhåller; men jag som swagare är får
wäl lof at alt tåla och bära. Jag ärkänner, at
jag icke aldeles kan wara fri och aldeles
oskyldig på min sida; men jag war menniska;
då jag på alt sätt misfirmades, så kunde det
ej wara under at tålamodet blef alt ibland
och jag nödgades förswara mig. Hennes elak-
het kan aldrig beskrifwas. Jag försökte på alt
sätt at kunna begå mig med, Henne: Jag bad,
jag förestälte Hennes ofog både wänligen
och alfwarsamt, jag gaf efter; jag for ifrån
Henne någon tid; men alt förgäfwes. Jag såg
mig till slut nödsakad, at aldeles öfwergifwa
Henne uprättade en förbindelse, hwari jag
berättigade henne at nyttja min derstädes
ägande qwarn med de flera små förmåner,
som jag kunde åstadkomma, och det för mi-
na twå döttrar skull, som jag måste lämna
hos Henne, af hwilka den, som nu är här är
den äldre, och så måste jag fara som sparf
från ax ifrån altihop, såsom en wild flyttfå-
gel i hela werlden, och har bärgat mig så godt
jag har kunat.” Han talte också om åtskilliga
händelser dem emellan, som såwida de woro
sanna, det jag icke hade anledning at twifla
på, wärkeligen utmärkte den aldrastörsta
arghet och, oförstånd. Han sade också: At
”hon hatade äfwen denna min dotter, som är
här, blott derföre, at hon är lik mig till sin-
nelag och humeur.” med mera. Detta alt ha -
de jag all anledning at tro, såwida, så wäl
FriHerrinnan, som också andra, som kände
Henne sade at Hon war den aldra wärsta af
alla sina Systrar och ett högst elakt stycke.
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Dessa exempel af olyckliga giftermål, hwaraf
jag nu hade fått twå så lifliga beskrifningar,
gjorde, at jag nu så mycket tydligare insåg
den stora wälgerning, som Gud hade mig be-
wist då han frälste mig ifrån någon förening
med Fröken, som föga war bättre; och hade
jag säkert blifwit lika olyckelig, om den sa-
ken hade haft framgång. Detta war icke eller
någon synnerlig upmuntran för mig at här-
efter söka höga och förnäma Personer om
jag wille blifwa lyckelig; utan mina likar;
emedan det gamla ordspråket blifwer altid
sant: Lika barn leka bäst, och beslöt jag nu,
at härefter söka taga mig för sådant till wara.
och hade mycken orsak, at tacka Gud för
hans faderliga beskydd öfwer mig, som icke
sjelf insåg mitt bästa. 

Jag har ej ännu nämt, at Fröken ej mera skul-
le återflytta till sitt lilla hemman i Töfsala;
utan hade Hon nu, sedan före Jul, tillika med
Mademoiselle Nicander förblifwit på Odens-
näs, och skulle de äfwen där förblifwa till dess
Generalen skulle flytta in till Åbo, då Fröken
såsom matmor skulle förestå hushållet. Men
ett annat Fruntimmer bodde också nu på
Odensnäs, en Mademoiselle Hagert, en Släg-
tinge till Assessor Malm i Töfsala, således
också till Baron. Hon kom hit i början af den -
na Månad och förblef här till Påsk, och war
ungefär samåldrig till Mademoiselle Nican-
der, det will säga 15. a. 16. år. Både woro de
fullwäxta och fattiga. Således war jag wist
icke utan föremål till ny kärlek om jag hade
welat; men jag fant mig nu icke hugad dertill;
icke eller fant jag något tycke för någondera
af dem; emedan det ännu lådade mycket wid
dem af hwad man kallar slyngel åren; ty de
hade ännu för litet warit ute för att lära sig
ett artigt upförande isynnerhet Mademoiselle
Nicander, som, ehuru just ej en skönhet, dock
såg någorlunda hygglig ut; men Mademoiselle

Hagert åter war wäl icke egenteligen ful; men
hon hade dock ofta en ful käring mine ehuru
ung hon war, som så mycket förstälde Henne.
At jag lätt hade kunnat winna framsteg hos
denna sednare märkte jag, ibland annat deraf,
at, då wi en qwäll gingo ifrån Generalen, så
geck jag näst efter Henne utföre bro=trap-
pan, då jag tog henne under armarna och lyf-
tade upp henne litet, hwilket jag märkte blef
ganska wäl uptagit, hwarföre jag sedan tog
mig wäl till wara för sådant i ord eller upfö-
rande, som hon på ett eller annat sätt skulle
kunnat uttyda till sin fördel, enligt mitt wan-
liga tänkesätt, at aldrig med flit inbilla en
flicka at hon af mig wore älskad, när jag icke
sjelf sökte hennes kärlek. Således war mitt
hjerta nu fritt, och jag tänkte intet så snart
öfwerlämna mig åt slika böjelser. 

För ro skull måste jag antekna en spådom
som Captén Nicander nu för mig berättade,
som war af twåhanda art och syftade dock
till slut på en och samma utgång. Den första
lydde så: År 1741. då Styckjunkaren Lampel
hade 30. Man af Österbottens Regemente till
hjelp wid sitt arbete uti Fredrikshamns La-
boratorio, så utwalde han en af dessa Solda-
ter till sin dageliga betjent. Denne, sedan
han hant blifwa litet mera bekant med Lam-
pel, som under arbetet sade: ”det här lärer
wäl komma till at slå ned en hop med Rys-
sar”, swarade: ”Herre Mins mina ord: at
ehuru Swenskarna nu skryta, huru de utan
gewär skola slå Ryssen med ris &c:, så kom-
ma de dock innom ett år uti det tillstånd, at
de på Ryssens nåder få resa härifrån. Intet
långt efter så blir det fred, som warar wäl
intet så länge, som sista freden. Då blir åter
krig; Men intet på Riksens gränts; utan lärer
blifwa någon städs Utrikes, som intet stort
bättre aflöper än detta kriget; hwarpå åter
blir fred, hwilken warar wäl så länge, som
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sista freden eller något mera. Och då blir
åter krig med Ryssen, och ett blodigt fältslag
sker på Ælimä backe, då Swenska Armeen
Commenderas af 3. infödda Printsar, hwilka
3. gångor blifwa slagna till rygga; men 4:de
gången repa sig så, at de drifwa Rysssen ända
till hwita sten (walkia kiwi.) utan något sär-
deles motstånd.” Detta sade Captén Nican-
der sig sjelf hafwa hört af Lampels egen mun
år 1760. i Magdeburg. 

Den andra: År 1772. i Septemb:, således
efter Revolution, hördes om Höst nätterna,
arbetas och bultas, eller likasom smidas på
nyssnämde hwita sten, hwilket igenom ryk-
tet kom för Kejsarinnans öron i Ryssland.
Hwarpå Hon lät undersöka om ryktet ägde
grund; och sedan flera hade intygat, at de det
hört hade, så skickade Hon till samma sten
omkring 20. Prester, för at i den Treenige
Gudens Namn fråga, hwem som arbetade där,
eller hwad han arbetade. De frågte straxt de
blefwo stenen warse på långt håll; men fingo
intet swar; de gingo närmare och frågte flera
gångor; men bekommo ej swar. Men när de
kommo helt nära och frågte, så finge de af
en röst på Ryska följande swar: ”Jag håller på
göra gränts emellan Swerige och Ryssland,
som skall blifwa waraktig så länge werlden
står.”

Detta sade Captén Nicander sig hafwa
hört berättas år 1779. af Prosten Ursinus i Itis
Socken, som sade sig wara öfwertygad om
händelsens riktighet. Må detta wara teknad
för en efterwärld. och utgången må omkull-
slå eller stadfästa spådomen. 1741. års krig
och Pomerska kriget tyckes wäl hafwa slagit
in; men det öfwriga ännu icke. Hwita sten
skall fordom warit gräntse märke och skall
wara belägen något bortom Petersburg. 

Såsom upplysning i Natural Historien må
nämnas, at haren i trägården hade gjort sig

en kula i snön, såsom Räfwen plär hafwa i
sandbackarna, en gång förr i Wästerbotten
hade jag sedt en sådan Hare kula; men han
har icke sådana förr än i slutet af winteren
ungefär i Februarii och Mars samt April Må-
nader. 

Generalen hade nu några gångor påyrkat, att
jag borde antaga Magister graden, hwartill
jag ock war hugad eftersom jag hade litet
pengar i förråd, och desutom war det mig
altid obehagligt at höra, at jag kallades Ma-
gister när jag icke hade förtjent denna he-
ders graden, jag beslöt också derföre nu resa
in till Åbo wid Termins början och måste
derföre nu fara dit och höra mig om kam-
mare, eftersom Generalens flyttning dit ej
så hastigt skulle ske. I detta ärende reste jag
in till Åbo den 13. och feck kammare hos en
Enkefru Moberg nära intill Neppiusses gård,
som Fröken hade hyrdt för Generalens räk-
ning. Jag hade ock några ärender af FriHer-
rinnan och Fröken, isynnerhet för den
sednare, att hos en Sjö Captén emottaga
pengar efter en assignation, som Hon hade
af sin Bror Fendricken Carpelan, emedan
denne Capitén hade köpt af honom hans Sä-
teri; som förr är nämt. Pengarna feck jag rik-
tigt ut, ehuru denne Capitén war något
misnögd öfwer, at han skulle wara likasom
Fendrikens bankör och så ofta beswäras med
så små summor i sänder. 

I Åbo träffade jag också Flemings Herrska-
pet i deras qwarter, då de gåfwo mig kaffe att
dricka, men då jag skulle taga emot koppen
så war jag så darrhändt att koppen, så när
hade flugit af thefatet, hwarföre jag måste
skynda mig, att sätta ifrån mig den. Jag blyg-
des öfwer denna swagheten, och ansåg den
såsom en fölgd af min sjukdom; och undrade
jag sjelf högeligen deröfwer, at så mycken
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matthet skulle ännu wara i kroppen, sedan
jag nu hade warit frisk öfwer 3. weckors tid.
Likaledes smakte kaffe mig så äkkligt, lika-
som det hade warit lagt sirapp deri, som det
dock icke war, hwilket också säkert war en
fölgd af sjukdomen, ändock jag nu tyktes
wara fullkomligen frisk. Man ser då häraf
huru hastigt en kort sjukdom kan medtaga
helt och hållit en menniskas krafter, samt
huru lång tid behöfs, att till fullo återhämta
krafterna. 

När jag samma dag kom hem, så geck jag ge-
nast upp till Fröken för att aflämna Hennes
pengar, som jag förut hade riktigt tilräknat;
men när jag hade räknat ifrån mig pengarna
och Fröken skulle räkna om dem, så feltes 8.
sk: jag räknade ånyo och fant också samma
brist; Häröfwer föll jag i förundran, såwida
jag säkert wiste at jag riktigt hade lämnat
ifrån mig hela summan. En hemlig mistanka
intog mitt sinne, så at jag blef mera upmärk-
sam, och feck i det samma se, att hon hade
ett 8. sk:s stycke gömd i Hand emellan fing-
rarna. Jag sade då, något förtrytsamt, Fröken
har ju honom här i sin hand, och när jag då
räknade, så war summan riktig. Jag lät Hen-
ne då, fast ej med så tydeliga ord, förstå min
billiga förtrytsamhet. Och hade jag således
åter ett nytt owäntat och nedrigt drag af
Hennes Caracter, som jag på långt när aldrig
hade förmodat. Jag talte sedan om denna
händelsen för FriHerrinnan, som swarte: ”Ja
sådant är Henne icke olikt; jag har också är-
farit dylikt, och will icke i penninge wägen
hafwa att göra med Henne för 2. öre.” &c:

Jag mins nu ej om det war samma resa el-
ler någon annan gång, som jag skulle för Fri-
Herrinnan göra redo, för Hennes Commis-
sioner, och för mera redighet skull, så hade
jag satt upp en liten räkning, som föll så ut,
att jag hade att få några skillingar samt 9. a.

11. runstycken. Wid det Hon då geck ut i
andra rummet efter pengarna, frågte hon yt-
terligare huru mycket jag skulle hafwa, då jag
i min oskuld åter nämde upp Summan. Hon
war då någon god stund borta, och då hon
återkom feck jag mitt; men de nämnda run -
stycken bara i runstycken, Då förstod jag, at
hon förtröt, at jag så noggrant hade räknat på
runstycket, hwilket aldeles icke war min me-
ning; utan hwad jag hade skrifwit war mera
för att wisa, att jag hade räknat rätt, än som
att räkna på sista runstycket. Jag tog emot
altsammans, utan at låddas förstå något. 

XVII. Capitlet.
Wistandet i Åbo: första gången. 

Dagen efter flyttade jag in till Åbo i mitt be-
stälda qwarter. Såsom wanligt lät jag om
middagarna hämta mat ifrån Fru Edner och
om qwällarna och mårnarna hade jag skaffat
mig något litet hemma. Caffe feck jag af Fru
Moberg de mårnar, som jag tyckte mig det
behöfwa. Utom de offenteliga föreläsning-
arna, såsom Professor Billmark, Portan och
Planman: &c:, som jag afhörde denna Ter-
min, så hade jag också privata Collegier, så-
som i Chemien hos Röring, och hos Teng-
ström hade jag också ett Collegium. &c: så at
jag just icke hade många lediga stunder. Des-
utom skref jag för Professor Porthan såsom
æloqventiæ professor och äfwen före Profes-
sor Billmark. 

Jag hade detta året fått en underrättelse om
Barons lefnad och upförande, som jag hade
all möjelig anledning, att tro wara sann, och
hwilken aldeles icke kunde förenas med en
sann Christendom, och med det nit i Guds-
fruktan, som Han offenteligen altid ådaga-
lade. Och som jag såsom Prest i huset, nöd-
wändigt måste anse mig för hans Själasörjare,
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så kunde jag omöjeligen med ett godt sam-
wete underlåta, att gifwa honom de nödiga
warningar och bestraffningar derföre. Min
räddhoga och mennisko=fruktan hölt mig
wist ganska mycket tillbaka; men det oaktat
nödgades jag dock göra det, ehuru ogärna jag
geck derpå. Att munteligen tiltala honom
härföre wågade jag aldeles icke; derföre beslöt
jag göra det skrifteligen. Men då blef frågan
huru jag sådant skulle wärkställa, så, att han
icke måtte blifwa alt för ond, och bestraff-
ningen icke destomindre äga nödig alfwar-
samhet och kraft att röra och beweka. Ty att
i mina predikningar allmänneligen bestraffa,
tykte jag, gjorde icke till fyllest at freda mitt
samwete; emedan han ej, såsom många andra
syndare, skulle ärkänna sig wara en sådan,
som jag påsyftade. Jag funderade mycket på
huru jag skulle gå tilwäga med saken, och be-
slöt at först genom omswep, såsom Prophe-
ten Nathan med Dawid, söka snärja honom
och förmå honom, att likasom fälla sin egen
dom öfwer sig sjelf. I detta afseendet uptänk -
te jag följande lilla historia, som jag i brefwet
anförde, under sken af att rådfråga mig med
honom; ty skref jag som följer. 

”S: T:
Om jag icke kände Tits wälgörande sin-

nelag och beredwillighet, at hjelpa alla, som
derom anlita; så hade jag wäl ej wågat, at be-
gära underrättelse uti en så obetydlig sak,
och dermed falla Tit: beswärlig, som nock
dessutom är öfwerhopad med 1000. göromål;
men förlitande på Tits utmärkta grace ber
jag att få förfråga mig uti följande de sak.

Jag feck nyligen bref ifrån min Far, uti
hwilket han berättar, hurusom en af hans
grannar gör de andra mycket förfång i deras
fiskerier, i det han icke allenast lägger sina
bragder på deras watten (N:B: de hafwa delt
sjön sins emellan) utan ock wittjar och ofta

tager bort fisk utur deras Ryskior. m:m: Min
Far frågar mig derföre nu, i sin enfalldighet,
wid hwad för en Domstol de böra anklaga
honom, sedan de nu tro sig hafwa så starka
skäl, at han ej annat kan än blifwa fast för
saken? Och sedan, hwad han ungefär kom-
mer at lida, om han blir sakfälder; om det
blir ansedd såsom gårtjufnad eller ej? Hwad
det förra angår, så är det klart, at saken först
bör göras anhängig wid HäradsRätten; men
på den andra frågan wet jag ej hwad jag skall
swara. Anhåller derföre aldra ödmjukast om
Tit: yttrande härom uti några få rader; om
möjligt är med det första på det jag må hinna
ge min Far swar före wårtinget. Med djupas-
te wördnad” &c:

Härmed lät jag för denna gången bero. 

Den 22. föreföll också en händelse, som ty-
deligen rögde Guds wårdande och beskyd-
dande hand öfwer mig. Jag war gången till
Herr Professor Billmark, ett ärende; och se -
dan jag hade gått ut ifrån Honom, så geck jag
in till min Nations kamrat Herr Pryss, Pro-
fessorns slägtinge, som bodde i en byggning
på sidan af gården; där träffade jag unga
Herr Creander Professorns Bror, tillika med
en annan Student. Wi språkade där en stund
såsom wanligt plär wara wid slika tilfällen.
Men då jag feck se avisorna på bordet, så tog
jag ett blad deraf och satte mig på en stol och
började läsa. Herr Creander satt gent emot
mig på en soffa, högst 2. famnar ifrån mig,
han tog neder en stor pistol, eller snarare en
liten bössa af wäggen, den han satt och be-
skådade och wände åt alla sidor; men Pryssen
war utgången. Jag gaf ej widare akt på något
annat, än läste på mitt blad, då jag icke wiste
ordet åf förr än skåttet smälde, och krut-
swärmen flög mig i pannan och hufwudsa-
keligen i min Tuppe. Jag sade då, ”Hwad tar
min Herre sig före at så skjuta?” och när jag
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såg till så war han långt mera förskräckt än
jag; ty jag blef wäl i hast något förwånad;
men rädd och förskräkt blef jag intet; Men
han war så, at han bleknade och nästan skalf;
och sade: ”Ach Förlåt mig; jag wiste icke at
hon war laddad och jag wille endast försöka
låset.” ”Ja i det fallet”, sade jag, ”hade Herrn
bort wara så klok, at först undersöka, om
bössan war laddad eller icke ty; igenom en
sådan efterlåtenhet hade jag nu kunnat ligga
här död.” I det samma kom Pryssen in, som
sade, när han feck höra hwad som war skedt:
”det war ändå Guds lycka, at jag i går aftse
kom at taga ut haglena utur bössan, annars
hade olyckan blifwit fullkomlig.” Man ser då
häraf, huru Guds wårdande hand här be-
skyddade mig. först i det att haglena råkte
wara uttagna, och för det andra, at skottets
riktning råkte wara, så pass högt, ty blott en
half tum lågare, så hade jag förlorat ögonen,
ty pannan war så full naggad af krutet, som
dels satt qwar i hullet, och dels förorsakat
små sår, så tätt, att knapt en knifs baka war
emellan hwarje; men nederom ögon=bry-
nerna war knapt ett enda krut korn tagit.
Och at blifwa blind hade föga warit bättre
än ligga död på stället. Se så nära är man
mången gång döden, utan, at weta deraf. Då
Guds fördolda hand wisserligen bewarar
menniskan i mångfaldigt flera faror än wi
kunna inse och finna, hwarföre wi ej nog
weta, at tacka Gud. Creander bad mig myck-
et om tillgift, och hwad kunde jag annat, än
ursäkta och förlåta; och häraf lärde jag så
mycket, at aldrig hantera bössor, utan at un-
dersöka om de äro laddade, eller också aldrig
rikta deras mynning, ditåt, som folk är. 

Jämte det jag sysselsatte mig med, mina Stu-
dier, så geck jag ibland ut och hälsade på
någon af mina wänner, och någon eftermid-
dag då och då geck jag ned till min wärdinna

Fru Moberg; men där war altid, en så tråkig
conversation, i hwilken aldrig war någon
munterhet eller lif; och som icke eller för-
bättrades, hwarföre jag mera sällan geck dit.
Fransyska Språkmästaren Danett som bodde
också i gården, war där altid, och gifte sig se -
dan med denna Enkan. 

När jag en gång war hos min Nations kamrat
Reichardt, så tiltalte han mig på följande
sätt: ”Hör Bror! Råkte du icke en gång litet
förr än du blef Prest, Cancellie Waktmästa-
ren N: N: på sjögatan utanföre Handelsman
Conradis gård?” Jag swarte: ”jag kan nu ej så
noga minnas.” ”Jo” fortfor han: ”det war du;
och jag skall säga dig: det är aldrig wärdt, at
wara så mycket och öfwer höfwan höflig
emot sådana slynglar som denna Waktmäs-
taren; Bror stod ju med hatten i hand och
krusade så ödmjukt, och han stod, så styf
och stin med hatten på hufwudet.” (Se pag:
225. bladet denna Bok:) ”Huru wet du det”
frågte jag? ”du war ju icke tillstädes; ty jag
såg dig icke?” Han swarte: ”Jag såg det icke;
men Mademoiselle Conradi har sedt det; och
hon har också, på Brors wägnar, mycket för-
trutit det; Han är för hederlig karl, sade Hon,
at stå barhufwad för en sådan karl, som der-
till med så ohöfligt bemötte honom med
hatten på hufwudet. Han bör icke förgäta
sin egen wärdighet, som wida öfwerstiger
Waktmästarens.” m:m: ”Hon har bedt mig at
jag skulle säga åt Bror detta; ty hon will icke
at Bror skall ge efter något af sin heder och
wärdighet.” Jag frågte huru Hon kände mig?
Han swarte: ”hwarföre skulle hon icke kän-
na Bror, som så ofta går der förbi och är ofta
i mitt sällskap, då Hon både af mig och mina
Systrar har fått weta brors namn.” Jag swarte
då at jag icke kände honom säkert för at wa-
ra Waktmästaren; utan trodde honom wara
en betydande man, efter han stod så förnäm
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med hatten på hufwudet. Detta kunde ej an-
nat än högeligen fägna mig, att nämligen
höra, at äfwen Fruntimmer, som jag föga
kände till utseendet, så mycket interesserade
sig för min person; ty jag hade aldrig warit i
Hennes sällskap; utan blott sedt, Henne ige-
nom fönstret wid förbigåendet, eller också
någon gång på gatan eller i Kyrkan. Möjeli-
gen torde Hon; med denna hälsningen också
haft den afsigt, at dermedelst komma i nå-
gon närmare bekantskap med mig, hwilket
jag då aldeles icke kunde komma ihog; men
nu först efteråt gissar. 

Någon gång då och då hälsade jag också på
Comminister Palman wid Swenska försam-
lingen, hwilken som förr är nämt, war gift
med min Slägtinge Anna Brita Callmejer,
hwarest conversation nu war mera munter
och fri, än som förr hos Callmejjers; ty dels
hade jag nu sjelf lärt, at wara mera fri och
språksam, dels också want jag derigenom
mera aktning och förtroende; så at jag wär-
keligen hade nöje at umgås där ibland. En
dag kommer jag dit och finner Palman Sys-
selsat med, at kläda sig, och Hans Fru stod
bredewid honom med hans tobakspipa den
hon skulle bibehålla med eld, så at hon icke
skulle slåkna, med hwilket göromål hon war
mycket beswärad, tils han skulle få händerna
lediga, at återtaga pipan, hwartill han tyck-
tes wara skalkaktig nog, at icke göra sig så
brottom. Denna syn gladde mig ganska myc-
ket, för det myckna förtroende och kärlek
skull, som det rögde dessa Makar emellan,
hälst Fruns beskedlighet, tilgifwenhet och
tjenstaktighet emot sin Man så tydeligen
ådagalades dermed. Jag tog genast tobaks pi-
pan af Henne för at underhålla dess eld och
befriade således Cousine ifrån detta för
Henne swåra göromålet, ehuru jag sjelf war
lika owan dertill som Hon; ty jag kunde icke

röka tobak. Palman sade då i det samma: ”Se
Cousin, hurdan god och beskedlig Hustru
jag har, som är så willig at tjena mig på ett
sådant sätt.” Jag swarte: ”Ja jag ser det, och
jag måste” (wändande mig till Henne.)
”ganska mycket berömma Cousine för en så
utmärkt beskedlighet;” men (wändande mig
till Honom) sade jag: ”Men Cousin åter kan
jag icke berömma, som kan hafwa hjerta at
beswära sin Fru med ett så swårt och mot-
bjudande göromål.” Och måste jag tillstå at
min högaktning för Henne härigenom gans-
ka mycket tiltog, och kunde jag aldrig tro,
när hon war flicka at hon skulle wara så god-
hjertad, och hafwa ett så godt sinnelag, som
jag nu wid flera tilfällen fant Henne hafwa.
Och hwar och en finner, at jag också då in-
nom mig sjelf önskade, at en gång blifwa så
lycklig, at få en så beskedlig och god hustru.

En annan gång, som jag war där berättade
Fru Palman, hurusom Hennes Swägerska
hade ganska mycket berömt mig, Jag Frågte
då: ”Huru känner hon mig? Jag wet mig icke
hafwa sedt henne.” Hon swarte: ”wist måste
Cousin känna Henne; ty han har ju warit på
Captens Bostället N: N: med Barons Herr-
skapet flera gångor, och i wåras tillika med
Fröknarna Fleming.” ”Ja så” swarte jag: ”Är
den Fröken Palman Cousins Swägerska; det
har jag intet wetat?” ”Jo” fortfor Hon; ”Hon
är min Swägerska, och gaf Cousin mycket
beröm för dess artighet när han fölgde Frök-
narna Fleming till Henne” (Se pag: 407. Den-
na Bok:) ”såsom ock för sin beskedlighet i alt
annat sitt upförande.” Sådana witts ord ifrån
denna Fröken kunde ej annat, än glädja mig,
hälst jag härigenom fant at jag war lycklig
nog, at tilwinna mig hederligt folks aktning
och tilgifwenhet. 

Ibland de wänner, som jag denna tiden, mäst
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besökte war Presten Nordqvist, som war Ad-
junct wid Swenska Församlingen. när jag
den 5. kom till honom så gjorde han mig föl-
jande Förslag: ”Min kära Bror, såwida jag så
wäl känner dit redliga hjerta och ädla tänke-
sätt, så har det fallit mig in något, som jag
gärna skulle önska wunne framgång.” Jag
frågte: ”hwad skulle det kunna wara?” ”Jo”
sade Han: ”jag will föreslå en Fästmö åt dig;
som jag will tro, at du skall finna dig full-
komligen nögd med; det är en mycket be-
skedlig och dygdig flicka, äfwen ock ganska
hygglig till utseendet. Och som jag derföre
håller utaf henne, och jag af hjertat önskar
både din och Hennes wälfärd, så wet jag
ingen säkrare än du, at anförtro Henne och
Hennes framtida öden; och jag will tro, att I
båda skolen blifwa lyckliga med hwarannan;
Jag önskar så mycket mera få henne förent
med en hederlig och honett karl, som det
skulle högeligen smärta mig om hon skulle
blifwa någon snushane eller Petit maitres till
rof, som igenom smicker skulle i förtid til-
winna sig Hennes kärlek, som lätt kunde
hända hos en oförfaren flicka; och med
hwilken hon sedan kunde blifwa högst olyc-
kelig.” Jag frågte då hwem det kunde wara?
Han swarte: ”Hon är icke här i Staden utan
på Åland och Heter: Gustava Wallin; Hennes
Far är död och war Krono Fogde”, (eller något
sådant.) Jag inwände: ”Men efter hon är så
mycket beskedlig och du så mycket talar för
Henne, hwarföre friar du då icke sjelf till
Henne?” Han swarte: ”Det skulle jag wisser-
ligen hafwa gjort om jag icke förut wore tro-
lofwad med Mademoiselle Stadig, som du
torde haf wa hört åf förut; och derföre skulle
jag icke unna Henne så wäl åt någon som åt
dig.” Jag swarte: ”Jag finner mig just icke
hugad at förlofwa mig med en Person, hwars
sinnelag, jag aldeles icke känner; och du fin-
ner ju sjelf, at jag aldeles icke kan yttra mig

härom, så länge, jag icke har sedt Flickan,
oaktat alt det beröm som du gifwer Henne,
och som Hon är på Åland och jag här, så lärer
jag knapt någonsin få se Henne.” Han swar -
te: ”nog blir det råd derföre; jag will skrifwa
Henne till och laga så at hon reser hit.” Så-
dant war Hans tal flera gångor när jag war
hos honom tildes at jag måtte lämna mitt bi-
fall dertill, at han skulle skrifwa efter Hen -
ne. ”Men då”, sade jag, ”måste det ske med
det uttryckeliga förbehåll, at icke det minsta
nämnes om min Person, eller om hufwud af-
sikten af Hennes resa; ty då wore hela saken
skämd; emedan hon då blifwer förekom-
men, och kan ikläda sig ett upförande, som
icke är öfwerensstämmande med Hennes
naturliga Lynne; utom det at jag, oaktat all
Hennes beskedlighet, ändock möjeligen icke
skulle kunna fatta något tycke för Henne; ja
twärtom finna något motbjudande hos Hen -
ne, hwartill man aldrig kan gifwa skäl; och
då wore Hennes wäntan gäckad, om Hon
finge weta nå got härom i förwäg; Derföre
måste du låf wa mig, at du hwarken om mig
eller hufwud afsigten af Hennes resa näm-
ner ett enda ord.” Hwilket Han också låf-
wade. Sedan frågte jag honom: Huru han
hade kunnat fatta tycke för Mademoiselle
Stadig? som war en liten oansenlig flicka
snarare något litet ful än wacker; och åtmin-
stone i mina ögon just icke behagelig. Han
swarte: ”Om jag säger at jag ifrån början just
tyckte om Henne, så wore det osanning;
Men som Flickan började så gans ka mycket
hylla mig, och hålla sig till mig, hwartill
mycket har bidragit, den kärlek och barns-
liga tilgifwenhet, som hon, såsom barn, fat-
tade till mig den tid jag handledde Henne,
såsom Hennes Informator, och som så myck -
et har blifwit underhållen igenom mitt da-
geliga wistande i huset; så har jag ej annat
kunnat än swara emot Hennes rena tilgif-
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wenhet, hwari hon bewisar så mycken be-
ständighet; och såsom en Hederlig karl, så
kan jag ej annat; när jag ser, at Hennes far är
nögd dermed och åstundar det, som har gjort
mig så mycket godt och hos hwilken jag nu
så länge har bodt.” &c: Hennes Far war en
någorlunda rik åtminstone wälbehållen
garfware och Rådman, en Hederlig karl; men
modren war en liten sup=Lulla. Jag önskade
honom lycka till sin ingångna förbindelse.
Om detta mitt tiltänkta frieri följer mera
framdeles. 

Som nu Påsk Helgen inföll, så reste jag ut till
Odensnäs för at bo där under Påsk Ferie ti-
den. Här tilbrakte jag nögda dagar. En efter-
middag kommer jag i FriHerrinnans kam-
mare och finner där både FriHerrinnan och
Fröken; och så snart som jag kom in i rum-
met, så säger FriHerrinnan. ”Herr Magistern
skall nu wara skiljoman emellan Swägerskan
och mig, wi Hafwa nyligen haft en dispute
oss emellan, hwaruti jag tror mig hafwa rätt,
den består deruti, at” === ”Kan nu icke Swä-
gerskan tiga;” inföll Fröken, och slängde
kroppen fram och åter såsom hon wanligen
brukade, när något besynnerligare eller an-
gelägnare tale ämne war på färde. ”Men
hwarföre får jag icke berätta det, så kan ju
Herr Magistern ge utslag i saken och slita
disputen, så få wi höra, hwilken uttaf oss har
rätt.” ”Men du kan ju också likaså wäl tiga”,
inföll Fröken. ”Ja”, swarade den andra; ”men
jag inser icke hwarföre jag skall tiga, jag be-
rättar arten af wår dispute, som bestod” ===
”Men kostar det så mycket på dig at tiga der-
med”, sade åter Fröken, ”jag tror du förr
spricker än tiger fast än du hörer, at jag icke
will, at wår disput skall omtalas;” och så ord-
kastades de en lång stund till dess FriHerrin-
nan gaf sig och teg, ehuru ogärna Hon det
gjorde, som jag tydligt märkte. När jag sedan

om qwällen träffade FriHerrinnan, ensam,
så sade Hon: ”Jag skall dock säga för Herr
Magistern, hwaruti, wår dispute bestod; ty
jag har mycken lust, at höra om jag icke har
rätt. Den bestod deruti, at Swägerskan på-
stod, at Hon icke, såsom andra qwinnor, be-
höfde gifta sig; emedan hon icke hade det
där lilla fortplantnings begäret. Men jag på-
stod motsatsen, at Hon också i det fallet war
af Gud begåfwad med samma känslor, som
alla andra qwinnor; men Hon war ändock
enwis och yrkade enträget sin satts, sägan-
des: Swägerskan och Hennes likar, som haf-
wa den där lilla oartiga egenskapen, måga
gifta sig, men jag är aldeles derifrån fri, och
behöfwer det intet. Jag”, fortfor FriHerrin-
nan, ”sade då: Kanske Swägerskan är heligare
och renare än Eva i Paradiset! Nej jag orkar
intet höra at Swägerskan så gör sig till. O!
huru gärna hade hon ock icke giftat sig om
Hon hade fått, äfwen föranledd af samma
naturliga drift dertill, som alla andra qwin-
nor: och således disputerade wi härom länge
rätt alfwarsamt; men Hon förblef dock en-
wist wid sitt påstående. Och jag kan icke tåla
detta hennes tilgjorda och förstälda wäsende;
när jag så wäl känner Henne i detta fall som
i alt annat; Jag hade wäl då ej brydt mig om,
at så mycket disputera med Henne härom,
om jag icke hade welat förmå Henne at är-
känna, at Hon är menniska som andra, och
at icke så hårdnackat påstå en satts, som är
aldeles stridande emot Hennes egen indre
öfwertygelse. Men det war omöjeligt, at för-
må Henne till at tillstå sanningen; ty det war
hennes stålthet och ambition för när, at gå
ifrån den satts, som hon en gång har råkat
påstå. Men at Hon omöjeligen wille, at Herr
Magistern skulle blifwa skiljoman oss emel-
lan, eller at jag skulle berätta innehållet af
wår dispute, war orsaken, at Hon wiste, at
Herr Magistern så wäl kände Henne i detta
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afseendet, samt at Hon blygdes för at hafwa
påstått en så orimlig satts.” Jag kunde ej an-
nat, än le åt en sådan dispute; och föll i för-
undran deröfwer at Hon kunde gå så långt i
förställning och påstå en sådan satts för nå-
gon tänkande och förnuftig menniska. Jag
sade då: ”FriHerrinnan lärer af min lilla up-
lästa Roman sjelfmant finna, hwad jag härpå
kan swara; de berättelser, som jag där har
framstält gifwa tydeligen tilkänna, hwad
man bör tänka om detta Hennes Påstående.”
&c: Och om Fröken hade tillåtit, at jag hade
antagits till skiljoman härom, när FriHerrin-
nan begärte sådant, så hade jag ej annat kun-
nat än på ett irroniskt=wis under smått löje
låta Fröken få hetas hafwa rätt; emedan
saken nog ändock förklarade sig sjelf och
häråt roade wi oss en stund. 

Detta ledde wårt samtal widare; då jag kom
ihog, hwad jag en gång, ej långt förut, hörde
Fröken säga åt Lilla Fröken sin Brorsdotter,
då denna, såsom andra barn, kom till sin Fas-
ter och kallade Henne: sin Faster, med myc-
ken barnslig tilgifwenhet, då denna swarade:
”Faster: din Faster; är jag din Faster; derpå
twiflar jag rätt mycket, wet du min lilla
flicka.” Detta, ehuru det uttaltes under ton
af skämt, samt under ett wänskapsfullt löje
emot flickan, den Hon i det samma uptog i
sitt knä och kyste; så förtröt jag dock detta
hennes yttrande på FriHerrinnans wägnar,
om hwilkens dygdiga upförande i den wägen
jag ej annat kunde än wara fullkomligen öf-
wertygad; hwarföre jag tänkte: Ach at du
wore så ren och fullkomlig härutinnan, som
jag tror hon är, så wore det mycket wäl; men,
ty wärr, jag har fått lära känna dig för wäl, at
icke tro wederspelet. War detta ett blott
skämt, så war det för groft i min närwaro;
eller kanske Hon wille härmed wäcka någon
mistanka hos mig om FriHerrinnans dygd,

på det at Hon sjelf måtte synas mindre ta-
delwärd, eller den förra mindre aktnings-
wärd i mina ögon. Imedlertid war jag endast
ensam närwarande wid detta Hennes ut-
tryck; Men nu i anledning af nyssnämde dis-
pute, talte jag om för FriHerrinnan, hwilket
jag kanske icke hade bort göra; ty sådant war
wist icke tjenligt, at bidraga till deras inbör-
des kärlek och tilgifwenhet; men sådant
kom jag icke då ihog. 

Likaledes en afton denna tiden, yttrade Frö-
ken sig om Baron sin Bror till FriHerrinnan
i min närwaro ungefär således: ”det säges så-
som säkert och wist, at Baron skall hafwa
sina Fruntimmer på sin kammare då och då
i Stockholm, samt at ej sällan skall hända at
ett litet barn blifwer honom tilsändt eller
lämnat wid hans kammar dörr, hwilka sedan
af Honom aflämnas på Hittebarns huset.”
Om nu Hennes afsikt härmed war, at såsom
nyss sagt är, härmedelst sjelf synas mindre
tadelwärd eller at förarga FriHerrinnan, eller
under sken af Wänskap för henne och lika-
som med ömt deltagande underrätta Henne
om Hennes olycka, det wet jag nu icke; men
i alla fall tyktes det wara mindre honet gjort,
och i sista fallet, aldeles icke tjenligt i min
närwaro och oroade det mig för FriHerrin-
nan skull; men som jag tyckte gjorde hon det
äfwen på det hon tillika måtte underrätta
mig härom, på det jag icke skulle tro at andra
woro bättre än Hon. Friherrinnan sökte wäl
med sina swar i början draga saken i twif-
welsmål; men när Fröken alt mera och mera
utwekklade sitt ämne, så swarte Hon: ”Hwad
angår det då mig, får han icke lefwa, som
han behagar, jag kan dock icke hindra det,
han skall sjelf swara derföre både inför Gud
och menniskor.” Men at saken oroade Henne
syntes tydligt; ty Hennes bröst började wid
sista orden nog mycket häfwa sig. Denna un-
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derrättelsen, som jag ansåg blott såsom an-
nat löst prat, war aldeles icke den, som för-
mådde mig sedan at skrifwa mitt alfwarsam-
ma bref till Baron (Se pag: 532. denna Bo-
ken.) nej säkrare och wissare underrättelser
tyktes jag hafwa, som ej äro mig tillåtigt at
anföra.

Hwad jag föröfrigt om Frökens tillstånd
denna tiden kunde förmärka war, at Hon
merendels war sorgse och orolig till sinnes,
alt ifrån det jag skref till Henne det pag: 333.
och 334; omtalta brefwet i denna Boken.
Och fastän hon tidt och ofta tog in sina ro-
gifwande droppar, så wille sådant dock icke
stort hjelpa. Men jag hwarken wille eller
kunde hjelpa Henne ehuru jag alt för wäl
kände, hwad som feltes Henne. 

Detta mitt samtal med FriHerrinnan om
Hennes dispute med Fröken, gaf också anled-
ning at tala om skrymteriet och förställning
hos menniskor, och sedan till slut om Gene-
ralens nitiska Gudaktighets öfningar. Då Fri-
Herrinnan yttrade sig om Honom, ungefär
som följer: ”Han tyckes wist nu wara upriktig
i sin gudsfruktan och jag twiflar icke at Han
nu ju har dermed ett wärkeligt alfware; men
i sina yngre år har Han wist icke warit någon
föraktare af könet, och jag twiflar icke på at
Han sjelf war hufwud personen i den Histo-
rien; som Han en gång omtalte;” och äfwen
talte Hon om en och annan anecdote, som
äfwen på hans ålderdom hade förefallit. Och
äfwen såg jag flera gångor med hwad ifwer
och begär han kyste Fruntimren, när Han
gjorde visite på något ställe, eller främmande
kommo till Odensnäs, hwilket de ej kunde
wägra en så gammal man, och hwilket nu
mera, på sätt och wis, kunde wara mera 
oskuldsfult än förr. Föröfrigit: at Han altid
talte på äktenskapet lärer knaft warit någon

annan orsak, än at Han sjelf aldrig kom sig
till at gifta sig. Såwida jag nu således nogare
kände Generalen i detta afseendet; så tog jag
mig en qwäl mod och dristighet, at, då han
en gång åter talte emot giftermålet, swara
honom således: ”äktenskapet är en af Gud in-
rättad helig, god och för menniskoslägtet
ganska nyttig och wis stiftelse; således: den
som på ett beskedligt och dygdigt wis gifter
sig, han är Gudi mycket täckare och behag-
ligare, än den ogifta, som dock såsom bien
flyger till hwar och en blomma på hela fältet,
och spoljerar dem alla. och dessutom är det
också enligt Pauli lära, som säger: det är bättre
gifta sig än brinna.”77 Härpå swarte Han ej
stort annat, än sitt: ”äh=hä= Ni skall också
hafwa något at inwända.” och detta med en
misnögd ton. Och jag war glad, at jag, såsom
hans själasörjare, hade fått tilfälle, at på långt
håll och likasom oförmärkt, påminna Ho-
nom om sin ungdoms lefnad, och dermedelst
freda mitt samwete. 

Den pag: 485. denna Boken omtalte Ge-
neralens spådom om sin död före Långfreda-
gen, slog nu icke in; och det war säkert för at
se utgången häraf, som Han icke förr hade
wärkstält sitt beslut at flytta till Åbo; men
nu war det afgjort at Han innan kort skulle
flytta, som sagt är tillika med Fröken och
Mademoiselle Nicander. 

Wid PåskHelgen blef FriHerrinnan sjuk och
det häftigt, så at Hon måste ligga till sängs.
Hon åstundade då at tala med mig såsom
Prest. Jag geck upp i Hennes kammare, och
straxt derefter kom äfwen Fröken dit, som
nu denna gången wist icke war wälkommen;
ty dels war jag ännu oförfaren i sådana Pres -
terliga förrättningar följakteligen blyg och
wille jag derföre icke gärna hafwa någon
åhörare. dels ock hindrades igenom Hennes
närwaro den nödiga förtroligheten, som bor-
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de råda uti wårt samtal; Derföre kunde jag
icke komma till något samtal med FriHer-
rinnan, icke eller hade jag mod och hjerta
till att be Henne gå ut en stund. Änteligen
märkte, Hon sjelf, at Hon war till hinders,
derföre geck Hon ut under ett missnögt ytt-
rande: ”Hwarföre hafwa de då icke mun, at
säga till?” Wårt samtal blef sedan innan kort
förtroligt, och måste jag tilstå, at jag häm-
tade likaså mycken upbyggelse af Frinnans
tal, som Hon utaf mig. Hennes blödighet
och botfärdiga sinne war helt annorlunda, än
det egna sjelförlitandet på sin förmenta
fromhet, som jag ofta hade tykt röjde sig hos
de andra; nej här war ödmjukhet, ett gudi
undergifwit sinne, en liflig känsla af mensk-
lig swaghet; med ett ord, sådan, som jag altid
har önskat finna hwar och en rätt Christen
på sin sotesäng. Och war detta för mig en
god Schola och lärdom, som war häruti en
nyläringe. Sedan, om jag mins rätt, så skrif-
tade jag FriHerrinnan; hwartill jag, sedan jag
blef brest, hade förskaffat mig icke allenast
win och oblater, utan också i Åbo, till ett så-
dant ändamål, köpt en kalk och patén med
winflaska alt af Ten. 

XVIII. Capitlet.
Andra wistandet i Åbo. 

Efter at hafwa firat Påsk Helgen på landet,
så reste jag åter till Åbo den 27. Mars för at
fortsätta mina Studier; Och bodde jag nu
icke mer hos Fru Moberg; utan flyttade i den
andra Neppiuses gård på Tafwast gatan.

Jag hade nu fått bref ifrån min Far, hwari
han berättade, at min Moster Catharina war
blifwen död, samt at Hennes lilla qwarlåten-
skap war delt emellan arfwingarna. Han
skrifwer sedan: ”Hon sade wäl ofta, och äf-
wen för en i Staden, at du skulle få silfwer

skeden efter Hennes död; men såwida sådant
war sagt blott för en i sänder, så woro arf-
wingarna, så mycket noga, at de omöjeligen
kunde bewekas, at samtycka dertill.

=== Din Bror Anders hälsar tusendefalt
och beder dig, at du är god och låter honom
weta, hwad tankar du har angående besitt-
nings rätten på Hemmanet? Huru mycket
du skulle wilja hafwa i afträde? och om han
får frihet at söka fasta på Hemmanet nästa
höst? Hälst wi äro så sjukliga och det står till
Gud huru länge wi lefwa. Så skrif nu din
wilja härom. Men om du skulle tänka resa
hem nästa sommar, hwilket wäl wore oss
ganska kärt, så torde det ej wara nödigt. När
du skrifwer så lät oss weta, hwad du skall
sysla med i Åbo, och huru dina wilkor äro.
=== Erik Pehrson.” 

Och i Post Scripto: ”När jag skrifwer här-
näst torde jag hafwa något nytt, att berätta
om jag lefwer.”

Jag swarte härpå som följer:
=== ”af min Fars bref har jag förnummit

min Bror Anders förfrågan angående Hem-
manet, hwarom min alfwarliga wilja är sådan
som i Hosgående skrift synes. Hemmanets
Nummer mins jag ej; den kan min Far sjelf
sätta; uti skriften hwarföre rum är lämnat;
och uti nästa bref ber jag om at få weta
denna Nummer och Hemmanets Mantal,
som jag har glömt. Wid Tinget bör min Bror
upwisa denna skriften, och skulle Hon wara
skrifwen på för liten Charta, så kan min Bror
köpa en så stor Charta, som fela kan, och der-
med omlägga skriften, hwarom Han wäl blif-
wer underrättad wid Tinget. Skulle, emot
förmodan Bror Anders ej upfylla sina skyl-
digheter som sig bör; så äro Mina Föräldrar
goda och låter mig det weta, så wet jag fuller
hwad jag will göra. Jag hoppas at min Bror är
med detta mitt förordnande nögd.
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=== Hwad min Far skrifwer om min Mos-
ters silfwersked, så påminner äfwen jag mig,
at Hon sade, det jag skulle få henne, när jag
war hemma om året; och det war nog, at icke
slägtingarna, när de alla wiste det, kunde be-
wekas dertill. Imedlertid will jag gärna haf -
wa den skeden; beder för denskull, at, ifall
hon ej har fallit på Min Mors lott, det hon då
måtte utlösas af den, som feck henne, eller
utbytas och mig tilsändas nästa sommar ge -
nom fartygen så will jag sedan betala den,
när jag får weta hwad den kostar.

Jag bor nu i Åbo och i denna wecka kom-
mer ock min General at flytta hit för att
ständigt bo här; och jag således kommer at
bo hos honom likasom förr och spisar äfwen
hos honom. Jag kan således icke hafwa til-
fälle, at till nästa sommar komma hem, hälst
jag nu är öfwerhopad med hwarjehanda ar-
bete.” === Hälsningar och beslutet.

”Pehr Stenberg.”

Denna omtalta Skriften lyder som följer. 
”Med sundt förnuft och af fri wilja, uplå-

ter jag, underskrefwen, härmedelst till min
Bror Anders Eriks son den andel uti Skatte
Hemmanet under N:o 9. beläget i Stöcke by,
Umeå Socken och Wästerbottens södra Hä-
rad, som mig framdeles i arf efter wåra Kära
Föräldrar tillfaller, utan någon afträdes Lö-
sen till mig, och med sådana wilkor, som
wåra Kära Föräldrar sjelfwe dessutom beha-
ga utsätta, med hwilka jag altid skall finnas
fullkomligen nögd. Och lämnar bemälte
Min Bror fullkomlig frihet, at när honom
godt och lägligt synes, söka laga fasta, på
merbemälte Hemman. Härwid gör jag dock
det kraftiga förbehåll, at han deremot troget
skall wåra gemensamma Föräldrar tilhanda
gå, med all Sonlig lydnad, wördnad och kär-
lek, samt gifwa dem all möjelig hjelp och
skötsel, och dem försörja till deras dödsdag;

såsom ock, at så mycket möjeligt är, se mina
oförsörgda Systrar till godo, hälst om de
skulle komma i ett sådant tilstånd, at de ej
hade nödig utkomst, hwarföre Han mig in-
för Gud, på domsens dag, answarig wara
skall. Hwar nu min Bror Anders Eriks son,
eller Hans Änka eller barn efter honom, uti
denna sin skyldighet i någor måtto brista
skulle; så återkallar jag helt och hållit detta
mitt förordnande, och då krafteligen förbe-
håller mig, såsom ock ifall ofwannämde min
Bror skulle dö utan arfwingar, at, efter som
mig godt synes, om min besittnings och arfs-
rätt till ofwannämde Hemman, oqwalt få
disponera. Mina Systrar will jag icke eller
förglömma, utan will wid tilfälle framdeles
hafwa dem i åtanka.

Till yttermera wisso, hafwer jag detta mitt
Förordnande och alfwarliga wilja egenhän-
digt underskrifwit, och med mitt sigill be-
kräftat, som skedde i Åbo den 4. April 1788.

Peter Stenberg.
V: D: Minister.” 
L: S: 

”Till wittne.
Joh: Fred: Reichardt
Phil: Mag: 
Mathias Nordqvist.
Comminister.”

Med denna skriften geck jag till Herr Profes-
sor Billmark, för at widare höra Hans tanka
härom, samt at begära Hans underskrift; men
han afrådde mig ifrån, at aflämna en sådan
skrift; Han frågte om Hemmanets storlek,
dess pris och wärde därpå orten, hwarpå jag
swarte efter min kännedom deraf, at det
kunde kosta omkring 7000. daler K:m:t, &c:
Men han sade: ”gör intet det, Herr Stenberg,
gör intet det; kanske i en framtid kan det wa -
ra förmånligt at hafwa förwarat sin rättighet;
åtminstone bör Herrn icke lämna sin rättig-
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het så aldeles utan Lösen.” &c: Jag nämde då
mina skäl, som föranledde mig härtill, och
hwilka straxt skola anföras; men ändock af-
rådde Han mig at göra det. Detta Professorns
afrådande tyckte jag ej synnerligen om; ty
mitt beslut häri war grundat på sådana skäl,
som lågo mig ömt om hjertat; ty utom det at
jag unnade min Bror alt godt, så kunde jag 1:o
såsom Prest föga komma i den belägenheten,
at sjelf besitta Hemmanet; utan snarare hade
den säkra förhoppningen at wäl hafwa min
utkomst och föda detta förutan; Och 2:o Låg
mig mycket om hjertat mina Föräldrars wård
och skötsell på deras höga ålderdom. Jag kän -
de deras isynnerhet min Mors mycket sjuk-
liga tillstånd, som war sådant at jag skäligen
säkert kunde förmoda, at Hon i många Her-
rans år kunde komma at ligga på säng och be-
höfwa mycken skötsel, i hwilket fall min Bror
mycket wäl torde få betala den lilla förmån,
som jag honom härmedelst af ett godt hjerta
skänker. Och skulle mina Föräldrar åter an-
tingen återfå hälsan på sin ålderdom eller
också snart dö, så må det wara min Brors
lycka. Och som man i förwäg icke kunde
weta hurudan Sonhustrun kunde blifwa, ond
eller god, så wille jag hafwa något band på
Henne eller ock en art upmuntran för Henne
at wara beskedlig emot sina Swärföräldrar.
Derföre lät jag ofwanstående Herrar såsom
wittnen underskrifwa Skriften och afsände
Henne oaktadt Herr Professorn så mycket af-
rådde det. 

I Dessa dagar hade jag ock bref ifrån vice
HäradsHöfdingen Ahrenberg, som innehölt
några papper angående Frökens lilla Hem-
man i Töfsala, och anmodade han mig, at
hos en HäradsHöfding Rungh i Åbo söka få
del af ett LandsHöfdinge Utslag, för at derpå
upsätta en beswärsskrift till Kammar Colle-
gium, som borde hinna dit medan Baron än-
nu wore i Stockholm. Jag gjorde så min flit,

at uträtta hwad som war begärt, och skref
sedan swar på brefwet, och lät äfwen Fröken
weta huru med Hennes sak war beskaffatt.

Som det började lida nog mycket på tiden, at
winter föret hölt på at uphöra, så började jag
nästan frukta, at Generalens flyttning ej
skulle blifwa något åf; men så blef det dock
alfware dermed, så at Han inkom till Staden
den 10. Detta war för mig en ganska stor för-
mån; ty härefter hade jag alt fritt hos ho-
nom, mat, klädtwätt och husrum, ty det rum
som jag i andra Neppius gård bebodde, hade
jag under samma hyra som Generalen gaf för
de rum, han hade hyrt wid Nylands gatan.
Åter ett prof af Guds Försyn mig till godo,
at det skulle så falla Generalen in at nu flytta
till Åbo, som för honom annars aldeles icke
war någon nödwändighet; utan får sådant
förklaras, såsom en ålderdoms barnslighet
såsom det ock wärkeligen war.

Under dessa flyttnings dagar reste Fröken
fram och åter, Då jag en eftermiddag fölgde
Henne till en bundtmakare där Hon hade
bestält en Husars mössa. Wid detta tilfälle
war jag owanligt munter, hwarföre jag tog
mig frihet, at något raillera öfwer Fruntim-
mernas moder och granlåter, dock på ett
menlöst och oskyldigt sätt, ehuru jag litet ri-
diculiserade häröfwer; ty som jag war så wäl
bekant med Fröken, så tiltrodde jag mig göra
det, utan at hon skulle mistycka det; men till
denna min munterhet bidrog hufwudsakeli-
gen, at jag hos någon god wän hade druckit
ett eller annat glas, så at jag war en liten
smula deraf rörd, dock helt obetydligt; Mitt
raillerie blef af Fröken dels under löje be-
swarad, dels ock låddes Hon icke höra det. 

På mitt bref till Baron (Se pag: 503. denna
Bok:) angående den lilla updiktade Histo-
rietten hade jag nu fått swar af följande ly-
delse.
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”Uppå Herr Magisterns skrifwelse, får jag till
skyldigt swar aflämna, at jag har talt med
Herrar Jurister om saken qvæstionis, som
säga at den hörer till Härads Rätt, och om
giltige wittnen kunna framtes, blir misger-
nings Mannen straffad efter misgernings
Balkens 43. Cap: och dess 2. §. hwilket är alt
hwad jag i detta mål kan upgifwa.

=== Jag önskar Herr Magistern mycken
lycka i sitt förehafwande” &c: === Häls-
ningar ifrån mina förra Disciplar === &c: 

”C: E: Carpelan.” 

Detta bref hade jag wäl fått förut; men hade
ej hunnit beswara det förr än den 11. i denna
Månad, och lydde mitt bref ord ifrån ord
som följer. 

”Så wäl för wördad skrifwelse af den 7.
Mars, som förnämligast för den deri lämnade
underrättelsen om det omtalta bråttmålet
och huru dermed bör förhållas, aflägger jag
min ödmjukaste tacksägelse. Men jag beder
derjämte ödmjukeligen det Tit: ej måtte illa
uptaga om jag nödgas säga till Tit: samma
ord, som Propheten Nathan sade till K: Da-
wid: Du äst sjelf den samme mannen. 2. Sam:
12: 7.78 Nu will jag bekänna, at Tit: fuller li-
kaså litet hafwer rördt andras fiskebragder,
som Dawid sin nästas får, men så lärer dock
Tits: eget samwete utan twifwel nödgas
medge, det Tit: är likaså bråttslig i anseende
till hordoms och otukts lasten, som nånsin
Dawid, hwarom jag äger en aldeles wiss och
oswikelig kunskap. Ach skulle jag hafwa
trodt, at Tit:, som i sitt utwärtes upförande
och för meniskors ögon will passera för en
så god Christen skulle så aldeles åsidosätta
all tugt och dygd, och gå så långt i skrymteri
och förställning. Och när ett sådant upfö-
rande i menniskors ögon kan wara så we-
derstyggeligt, Hwad skall det då icke wara i
Guds ögon. Men Tit: torde tiläfwentyrs haf -

wa tänkt och trodt, antingen; at det ej wore
någon synd, såsom (ty wärr) denna tidsens
Christna nu allmänneligen tro, eller också
förliter Tit: sig på sin förmenta botfärdighet
dessemellan och wid sin Nattwards gång och
bön &c: At ett sådant upförande wärkeligen
är synd wet jag ej huru Tit: kan twifla på,
sedan jag är öfwertygad derom, at Tit: tror
Guds ord, hwarest det heter: at hwarken bo-
lare eller horkarlar skola ärfwa Guds Rike. 1.
Corr: 6: 10. Eph: 5: 5. såsom ock: bolare och
horkarlar skall Gud döma, och deras lön skall
wara i den sjön, som brinner med eld och swaf-
wel. Ebr: 13: 4. Uppenb: B: 21: 8. utom mång-
faldiga flera sådana wittnesbörd. Skulle icke
alt detta kunna öfwertyga Tit: derom, at så-
dant är synd, så ber jag aldra ödmjukast, at
Tit: täktes gifwa akt derpå, at Tit: härigenom
upsåteligen hafwer brutit twenne, om icke
trenne Eder och förbund. 1:o Sitt döpelse för-
bundmed Gud, deruti Tit: hafwer afsagt sig
djefwulen och alt hans wäsende och alla
hans gerningar, och deremot förpligtat sig,
at lefwa uti en oskrymtat tro, salighet och
rättfärdighet. 2:o Sitt äkta=förbund, uti hwil-
ket Tit:, inför Gud och wid hans Namn, haf-
wer sworit och låfwat, at älska sin utwalda
maka allena i nöd och lust; en Person, som
äger så mycket wett och så mycken dygd och
wisserligen ej förtjenar, at Tit: skulle lämna
dess sida. 3:o Sin FrimurareEd, den jag wäl ej
känner, men hafwer hört sägas, skall gå ut på
at lefwa dygdigt, hwarom jag dock lämnar
Tit sjelf at döma. Ach se då häraf huru grä-
seligen Tit: härigenom syndat hafwer. Men
om ock Tit: änteligen har haft den öfwerty-
gelsen at det är synd; så lärer Tit: hafwa an-
sedt den blott såsom en swaghet, eller at
Gud skall öfwerse med alt detta, eftersom
Tit: beder Gud der om mårgon och afton;
ehuhuru Tit: dageligen lefwer uti Pharisaiskt
lefwerne. Jag säger ej at Tit: lefwer uti, eller
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förlitar sig på en Pharisaisk rättfärdighet; nej
långt derifrån; utan Tit: wandrar på en helt
annan ganska skadelig afwäg, så framt icke
Tit: sedermera, igenom en sann och inför
Gud gällande bättring, allaredan hafwer up-
hört med ett så syndigt lefwerne, hwarom
jag länge hafwer bedit och aldrig skall up-
höra, at bedja Gud. Således ärkänner Tit:
ganska gerna icke allenast, at Tit: på intet
sätt förtjenar något med sina gerningar inför
Gud; utan twärtom är det just Tit: hufwud-
sak, at ärkänna sig wara den uslaste och elän-
digaste, full med synd och onda begär, och
tager då den undanflykten, at öfwermåttan
uphöja Jesu Christi nåd och försoning, som
skall wara så stor, at Gud straxt altid skall
wara färdig, at förlåta synden, när man beder
honom derom, och roparHerre Herre, ehuru
man, innan kort, wid första tilfälle tänker
begå den samma eller en likadan synd, som
han kallar swagheter och den han sedan tän-
ker afbedja, och derföre få nåd; ty hwad kan
wara ljufligare och behagligare predikan för
kött och blod än just denna: at få förwänta
Guds nåd och dock få synda. Nej är det en
oryggelig sanning, at wi ingen ting förtjena
inför Gudi med wåra gerningar, så är det
också en likaså fast och dyrbar sanning, at
utan helgelse får ingen se Herran, samt at tron
utan gerningar är död; såsom ock, at där tron
finnes, der måste också finnas trones lydnad,
eller ett alfwarligt, stadigt och oaflåteligt be-
mödande i hjerta tankar ord och gerningar
till at lefwa efter Guds wilja; ty dessa styck-
en äro aldeles oskiljaktiga ifrån en sann tro.

Alt detta hafwer jag anfört, icke i upsåt at
förebrå Tit: sin synd, ty jag wet, at menni -
skan kan synda och falla; utan för at om mö-
jeligit wore öfwertyga Tit: derom, huru wida
Tit:, uti detta tilståndet, är, eller åtminstone
då, hafwer warit skild ifrån Christo och
Hans delaktighet. (gifwe Gud! at det nu re-

dan wore förbättrat.) Ty huru kan det före-
nas med en sann tro, at den ena timman
ligga på sina knän och bedja Gud och den
andra, när man knapt hafwer hunnit stiga
upp ifrån bönen, gå bort till skökor, eller ut-
fara i hårda och förskräckeliga swordomar,
som jag med egna öron hört hafwer. Är detta
at strida emot sina begär, när man begärligt
dem efterföljer? Döm nu Tit: härom sjelf;
men döm owäldigt. Detta hafwer jag gjort,
också för at upmuntra Tit: til en alfwarligare
bättring, renare tro och mera oskrymtat lef-
werne, hwilket alt nödwändigt måste följas
åt, så framt wi wilja ingå i Guds Rike.

Ach! Tit: Betänk då hwaraf du fallen äst
och bättra dig, och gör de första gerningar;
hwar det icke sker, då warder jag dig snarliga
kommandes, säger Herren, och skall bortstöta
din ljusasastaka af sitt rum, utan du bättrar
dig.79 Ja jag försäkrar Tit:, at om Tit: icke
snarliga och med fult alfware bättrar sig och
afstår ifrån detta sitt syndiga lefwerne, eller
om Tit: det icke allaredo gjort hafwer, så för-
säkrar jag och det inför lefwandes Gud och
i Hans Treeniga Namn, at Tit: har faseliga
och himmelsskriande synder och skulder
uppå sitt samwete, som Tit: på intet sätt till
det minsta wet utaf, ej eller kan gissa eller
dröma om, som dock Tit: genom sitt otuk-
tiga upförande har warit uphofwet till, och
som på domsens dag skall komma Tit: gans-
ka dyrt at kosta, när alt skall första gången
ställas uppenbart för Tits: ögon. Ty jag wet
ej hwilken, som är brottsligare, antingen
den, som leder en wilsefarande på brädden
af en djup håla, eller ock den, som störtar
honom dit ned, när den andra war färdig, at
gå ifrån henne, om det ock, på sätt och wis
wore emot hans afsikt och wettskap. Ach!
Tit: Bed Herren lefwandes Gud, at det icke
måtte om Tit: på domsens dag heta: Icke
månge köttslige wise, icke månge mägtige, icke
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månge ädlingar äro kallade.80 Ach kom ihog,
at detta är ett sanfärdigt Herrans ord. Och
Tit: tror intet huru stort hinder ett sådant
upförande är för Christendomens tilwäxt; ty
huru ofta har jag icke fått det swaret af flera,
at när andra som wilja wara så gudfruktiga
lefwa så och så, hwad är det då wärdt; at jag
är så noggran &c:

Nu i betraktande af alt detta, beder jag
dock i Guds wår Frelsares namn och i kraft
af mitt ämbete, och ifall Tit: för min rinhet
skull, icke wille gifwa akt på mina trogna
och wälmenta råd, och förmaningar, hwar-
före dock, icke allenast jag, utan ock Gud på
domsens dag, skall fordra Tit: till redo och
räkenskap, om säger jag Tit: härföre icke kan
bewekas; så beder jag för Tits egen själs frels-
ning skull, för wår frelsares bittra lidandes
skull, för den salighets skull, som Tit: för-
wäntar; ja jag beder för mina tårar och böner
skull, som jag för Tits: ewiga wäl fält hafwer
och aldrig skall aflåta at fälla, si för alt detta
beder jag, at Tit: snarligen måtte wända igen
ifrån sitt syndiga lefwerne och med alt
alfware bättra sig. Ach huru innerligen skul-
le det icke fägna och glädja mig om jag finge
samma upriktiga swar af Tit: som Konung
Dawid gaf Nathan; sägandes: Jag hafwer syn-
dat emot Herren; så försäkrar jag enligt Guds
ord, at Gud swara skall: Si så hafwer jag ock
tagit din synd bort ifrån dig; du skall icke dö.81
Blygs derföre icke Tit: at tilstå sitt brott; ty
detta skall behaga Herranom; och icke är
eller Tit: den enda, som har warit så oförsig-
tig. Gack derföre till sig sjelf! blif rätt öd-
mjuk under Gudi! dröj icke at bedja Honom
om omwändelsens Nåd, och nödga honom
likasom at förbarma sig.

Skulle Tit:, som är så hjelpsam och tjenst -
aktig emot andra och altid är färdig at hjel-
pa dem och befordra andras wäl, skulle då
Tit: allena wara hård och oöm om sig sjelf

och sitt ewiga wäl? Nej jag tror det wisserli-
gen icke; ty jag ser redan i hoppet Tit: lig-
gande på sina knän inför Herran och badan-
de i sina bättringstårar. Ach O! Gud hör den-
na min bön, och lät mitt hopp snarliga up-
fyllas. Jag beder på det ödmjukaste, at Tit:
icke måtte förtänka mig; at jag hafwer nöd-
gats taga ett så hårdt steg; ty mitt ämbete på-
lägger mig det; ty det heter: Om jag säger till
den ogudaktiga: du skall döden dö; och du för-
warar honom icke och säger honom det icke,
så at den ogudaktige tager sig till wara för sitt
ogudaktiga wäsende, på det han må blifwa
lefwande; så skall den ogudaktiga dö för sina
synder skull; men hans blod will jag kräfja utu
dine hand.Hes: 3: v: 18. Med mångfaldiga and-
ra lika lydande ord, hwilka i sanning intet äro
så mjuka nötter för mig, at bita på. Men å
andra sidan försäkrar jag, at det ej litet har
kostat på mitt kött och blod, at igenom detta
steget, till äfwentyrs göra mig Tit: till min fi-
ende och owän, som annars endast wore den,
som i närwarande conjuncturer, på det kraf-
tigaste skulle kunna befrämja min timeliga
lycka och befordran; men jag har dock ej
kunnat underlåta det. Och om jag wore så
olyckelig at förlora Tit: grace, så beklagar jag
mig högeligen, och då will jag häldre lida till
min jordiska sällhet, om Gud så behagar, än
såra mitt samwete, och då har jag den trösten
at jag så godt jag har kunnat, har upfylt min
Ed och min skyldighet. Och jag beder inner-
ligen Gud, at han wille altid gifwa mig den
nåden, at med all frimodighet och nödig wis-
het, framföra sanningen, ja ock om det wore
för de aldra största menniskor i werlden.

Jag hade wäl allaredan i Höstas, före Tits:
bortresa skolat fullbordat denna enfaldiga
warningen; men åtskilliga orsaker hölt mig
då tilbaka, ibland hwilka den war en at Fri-
Herrinnan ej måtte derom få någon kunskap
eller mistanka, då Hon kunde sörja sig till
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döds. De andra orsakerna får Tit: ej weta,
som redan sagt är förr än på domsens dag. I
medlertid försäkrar jag Tit: at härom är intet
utkommit det minsta rykte; utan blott till
mig och dem, som Tit: sjelf det anförtrodt
hafwer, och ifrån mig skall det icke eller wi-
dare komma.

Nu till slut anropar jag Herren min Gud
till wittne emellan Tit: och mig, at jag är
oskyldig till denna själens förtappelse, om
Tit: denna min trogna förmaning och wäl-
menta wänliga råd intet aktar; och beder
derjämte Jesum min Frelsare och Hans An-
da, at han med sin nåd wille röra Tits hjerta
till ömhet och blödighet! Ach Herre min
Gud! gif at dessa rader måtte winna den på-
syftade wärkan och wälsignelsen, uplysa Tit:
ögonen, at Han må se huru gräseligen han
syndat hafwer, och huru långt han hafwer
warit skild ifrån din nåd och gemenskap;
och förena honom snarligen med dig genom
Christi blod och en rättskaffans segrande
tro, som sig om goda gerningar beflitar, så-
som tecken till hans lydnad och kärlek; så
framt du icke O! Gud! detta stora wärket al-
laredan gjordt hafwer! O! Herre Gud! fräls
denna själen ifrån Helfwetet och döden!
Amen! är den bönen, som jag nu med tårar i
ögonen beder och altid till döden skall bedja
om Tit: tillåter mig eller icke at få wara inne-
sluten i dess grace och at få framhärda Tits:
aldra ödmjukaste tjenare.

P: Stenberg.”

Om man nu will anse detta mitt nit för obe-
hörigt, eller förhastat, eller öfwerdrifwit,
eller härrörande af oförfarenhet och oför -
stånd såsom en ung och oförfaren Prest, eller
något sådant, det må wara; men så synes
dock häraf, huru detta mitt nit war wälme-
nande, samt huru mycket mitt samwete wäk-
te mitt mod, så at jag, som annars war så blyg

och timide, ej kunde, för min indre tilfreds-
ställelse skull, underlåta, at taga detta wig-
tiga steget, hwarifrån min mennisko=fruk-
tan och räddhåga så mycket afrådde mig, och
bör jag tacka Gud, som stod mig bi i en så
swår frestelse. Fortsättningen af denna cor-
respondencen följer framdeles. 

Wid samma tid eller ock något förut, feck
jag ett bref ifrån Lundqvist, som nu war rest
med Baron till Stockholm såsom Hans Be -
tjent. Han skrifwer: 

=== ”Förlåt mig at jag beswärar min goda
H: Mag: med mitt inneliggande bref till min
Hulda wän, som H: Mag: tilförene wäl kän-
ner. === Får jag bättre tillfälle så skall jag
fullgöra min skyldighet, både med bref och
tillika afbörda min skuld både i Contant och
med tacksamhet.” === Hälsningar &c:

Hwad hans omnämde wän angår, så häng -
de det så ihop; at en par weckor förr än han
bortreste med Baron förleden höst, så kom
han en dag till mig i min kammare på Odens-
näs och bad at Han skulle få skrifwa till mig,
och at jag äfwen wille wara god och emottaga
hans bref till hans fästmö, hwarom han då
gaf mig förtroende; och sade at det war Lilla
Lisa Frökens piga. Han bad mig också då, at
så långt hos mig stod, befordra hans sak hos
Fröken, så at den måtte winna en önskelig
framgång. På min fråga ärkende han at flick-
an war nögd med partiet men at Fröken alde-
les icke wille sådant tillåta; ty som Hon hade
tagit Henne till sig såsom barn och upfostrat
Henne och således war i Mors ställe, så tog
Hon sig ock en moders wälde öfwer Henne;
Och i detta fall war Hon likaså sinnad som
Generalen; ty som Hon sjelf icke hade fått
gifta sig så unnade Hon icke eller andra så-
dant. Flickan war ganska hygglig och utmärkt
beskedlig och i sin ungdoms blomma om-
kring 18. år; och Lundqvist war, ibland sina li-

541. 
1788. 
April.

542. 
1788.  
April

Bref af 
annan art. 

543. 
1788. 
April.

265

Inl. PSL bok 4-2 Tryckklar_PSL 4  2015-03-10  16:07  Sida 265



kar, en af de bättre karlar, omkring 30. år af
manligt och godt utseende; derföre tykte jag
det skola blifwa ett tjenligt par; ty upmunt-
rade jag honom då, och låfte bidraga till hans
bästa hwad jag kunde, åtminstone at öfwer-
lämna Hans bref till flickan, det jag också nu
gjorde. Som ses af hans bref så hade jag lånt
honom litet pengar det han riktigt betalte,
han war således ärligt i så måtto, och war han
icke eller ofallen i åtskilliga göromål; så at jag
med nöje sökte at tjena honom. At han gaf
mig detta förtroende lärer förmodeligen
skjedt derföre, at han, enligt ryktet, trodde
mig wara i någon närmare förbindelse med
Fröken; och at jag således något skulle kunna
förmå hos Henne at bifalla detta giftermål.
Men om detta äktenskap nånsin want sin
fullbordan wet jag ej; ty när jag reste ifrån
Finland så war det ännu icke skjedt. 

Som Baron Fleming war nu blefwen sjuk, så
hade Han tillika med Frun och de smärre
barnen flyttat in till Åbo, på det han skulle
wara så mycket närmare Läkarena. Nu öf-
werföll FriHerrinnan mig med böner, at jag
måtte emottaga Hennes yngsta Son Jöran
för at lära honom läsa och ehuru swårt jag
hade om tiden, så måtte jag dock låfwa det,
då han feck gå till mig wissa timmar på da-
gen. Detta war för mig så mycket tråkigare,
som han skulle börja, med a. b. c. d. 

Nu hade jag begärt och fått tillstånd, at få
skrifwa pro exercitio inför Philosophiska
faculteten, som skedde den 15. och ämnet
war: Demonstretur necessitas cultus Dei publi -
ci.82 Det jag utförde så godt jag kunde, hwil-
ket gillades och mig tilläts at Disputera
pro=Exercitio. Sjelfwa detta mitt Scriptum
anser jag för öfwerflödig, at här införa. 

Efter wårt aftal, hwarom se pag: 414., skref nu

min Wän Nordqvist till Mademoiselle G:
Wallin på Åland, med begäran at hon måtte
med det första komma till Åbo; Hon swarte
också straxt derpå, och frågte endast, hwarfö-
re och i hwad afsigt han åstundade Hennes
ditresa. 

Under Herr Professor Billmarks præsidio,
skulle jag nu disputera, Han hade samman-
skrifwit den blifwande Disputation,83 och jag
skref först åf den innan jag inlämnade den på
trycket. Om Herr Professorn hade tillåtit, så
hade jag wäl försökt at sammanskrifwa ho-
nom sjelf så godt jag hade kunnat, ehuru jag
aldeles icke tiltrodde mig skrifwa den sådan,
at den hade warit duglig och giltig; Ämnet
war godt och rikt at tala öfwer, såg jag när jag
feck den af Herr Professorn, och jag hade wäl
haft lust at försöka, om jag blott förr hade
fått ämnet upgifwit. Imedlertid trycktes Han
och spikades den 4. Maj och Dess innehåll
war: De præmiis virtutum naturalibus.84 Jag
hade också på första bladen låtit trycka en par
dedicationer; till Generalen war den ena, och
den andra till Herr Öfwer=Inspectoren Call-
mejer, som jag sjelf hade upsatt, och hwilka
corrigerades af Herr Professor Porthan, såsom
Eloqventiæ Professor och ändrade han icke
mycket deri. Uti min dedication till Genera-
len hade jag yttrat mig, at, ”jag underlåter
ingen dag, at till den Allsmägtige Guden
frambära böne offer för Tits: både timmeliga
och ewiga wäl och sällhet.” Och den 7. öfwer-
lämnade jag till Generalen min Disputation;
som med wälbehag ansåg min dedication till
Honom. Hwarefter, sedan Fröken hant läsa
igenom den så yttrade Hon sig ungefär i föl-
jande ordalag= med en speaktig ton: ”Det är
mycket osäkert om det någonsin fullgöres,
det som låfwas af Herr Magistern i dedica-
tion.” ”Hwilket?” frågte jag: ”Jo” fortfor Hon
at bedja för Generalen; ”jag kan tycka, at hans
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själs tillstånd ej lärer ligga Er, så ömt om hjer-
tat.” Härpå swarte jag wäl ej särdeles; men det
oroade mig ganska mycket, at Hon skulle an-
se mig wara så aldeles känslolös och obekym-
rad om Generalens själawälfärd då jag war
hans själasörjare; Men mitt samwete tilfreds-
stälte mig, som wiste med sig, med hwad blö-
dighet jag ibland hade sukat til Gud så wäl för
Hans som för de öfrigas själawälfärd, så godt
jag hade kunnat. Detta Hennes yttrande kun-
de jag dock ej annat än i mitt sinne Förlåta
Henne, såwida jag så wäl kände anledningen
dertill; nämligen det missförstånd, som oss
emellan war upkommit, hwaraf Hon, på sitt
sätt kunde tycka sig hafwa något skäl. 

Nu hade jag fått swar ifrån Baron Carpelan
på det wigtiga brefwet som jag skref till
honom (Se pag: 532. Denna Bok:) Det lydde,
som följer. 

”Jag blef helt förwånad, då jag började at läsa
H: Magisterns bref af den 11. dennes, hwaruti
mig påbördas hordoms synder, en last, för
hwilken jag ifrån barndomen haft afsky,
ihogkommandes Petri förmaning 1. Petr: 2:
11. och trodde derföre at brefwet ej war till
mig, förr än jag ånyo såg på Couvertet.

Herr Magistern säger sig derom hafwa en
alldeles wiss och oswikelig kunskap, men jag
försäkrar på min själs ewiga salighet, at det
är lögn och aldeles falsk berättelse, och be-
der, om Ni annars will wara min wän, at Ni
upriktigt bekänner, hwilken warit den we-
derstyggeliga Person, som mig så oskyldigt
utskämt och en annan eller flere med mig,
icke derföre som wille jag söka hämnd,
hwar till 5. Bönen i Fader Wår förbjuder.
Math: 6: 14. utan at weta till wagta mig för
en skändare och en asmodeus,85 som will
störa ett godt äktenskap.

Jag är, ty wärr, en stor syndare och kan det

intet förtiga, men i detta brott wet Gud och
mitt samwete, mig ej hafwa del, ja sällan i
tankar, då jag dem genast sökt qwäfwa med
Jesu tillhjelp och ihogkommit den 1. wers: af
151. Psalmen i wår Psalmbok. Jac: 1: 14. 15.
Orsp: B: 16: 32. och 6. Bönen i Fader Wår, så
at aldrig utbrott skedt; nej jag älskar mera
min äkta Maka, och wet at sätta det wärde
på Henne, som Syrach gifwer i sitt 26. Capit:
och will med Frelsarens bistånd hålla min
äktenskaps säng obesmittad Ebr: 13: v: 4. så
hädanefter, som hittils.

Gud gifwe at jag wore så fri från andra
som hordoms synder, så lefde jag wisserligen
i den tro, at ärfwa, för Jesu förtjenst och nåd,
himmelens skatter, dock ej på Pharisaiskt
sätt, utan som Paulus skref till de Eph: 2: 8.
9. och Luc: 18: 13. Ja jag will altid tänka på
Jesum. 2. Timoth: 2: 8. samt gif nåd at öfwa
mig i Gudaktighet. 1. Timoth: 4: 8. Lät mig
aldrig komma på skam. Ps: 71: 1. utan blif du
sluteligen mitt gods och min del. Ps: 16: 5.
Jag litar på hans ord, at en rykande weka lå -
ter han ej utslockna. Es: 42: 3.

Om jag blifwit beskyld för annan än hor-
doms last, hade jag ej haft så mycket att ur-
skulda mig före; men då jag till den icke är
saker, hwarken med upsåt eller med gerning,
och tager Gud till wittne, att jag ej eller wet
mig dertill gifwit någon anledning; Då så
händer wet jag ej att man af werlden för nå-
gon synd kan frisägas. Werlden må säga om
mig hwad hon will, den skall med Guds nåd
ej winna något dermed.

Jag tillstår at jag ofta warit hastig till sin-
nes, och dermed ofta, ty wärr, emot Gud,
min K: Maka och min Nästa brutit; men lät
en annan hafwa den tyngd på sina axlar af
bekymmer och ledsamheter som jag, så tor-
de han ej härdat ut med så mycket, men det
är ingen ursäkt. Ps: 19: 13.

Aldrig hade jag trodt at Ni såsom Prest-
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man kunnat hysa så elaka tankar om mig
och det i så lång tid, som jag nu förmärker;
men jag lämnar det gärna derwid. Math: 5:
44. Såsom ung Prest, will jag dock gifwa Eder
den förmaning, at ej tro sqwaller och lögne
andan, ty derigenom kan ske mera ondt, än
man förwäntar sig göra godt.”

=== Det öfriga war angående afairer och
hälsningar &c: === hwilka jag med all mö-
jelig flit sökte expediera till hans nöje. 

Detta brefwet, som war skrifwit, med en wiss
foglighet, hwari Baron i wissa fall ärkände sin
mensklighet och som i hufwudsaken wid
Gud så mycket bedyrade om oskuld, gjorde
at jag icke wiste hwad jag härom tro och
tänka skulle, och om jag icke å andra sidan
hade tykts mig äga så säkra underrättelser, så
hade jag nog warit bögd at tro Baron wara
oskyldig; men nu kunde jag icke fatta derom
någon säker öfwertygelse, hälst derföre, at
den som gaf mig härom underrättelse, flera
gångor sade at Baron aldrig i werlden skulle
kunna förmås at ärkänna detta sitt brott,
”Han är icke så sinnad.” Och omständighe-
terna wid dessa mina undfågna underrättel-
ser woro sådana, at det tyktes wara en ren
moralisk omöjlighet at det skulle wara osan-
ning. Huru härmed föreweter kan jag icke
uptäcka; ty det hörer till min tysthetsEd. 

I mitt swar relaterade jag först om förlop-
pet af de mig anförtrodda commissioner,
och sedan at jag hwarken kunde eller finge
säga af hwem jag hade fått weta den saken
för hwilken jag hade tiltalat honom.

Ifrån Inspectoren Gabriel Fluur på Ström-
bäcks glasbruk i Ume feck jag den 13. föl-
jande bref. 

”Tack för skrifwelsen af den 1. Nov: 1787.
Jag hade wäl förr kunnat det beswara; men
en liten offert för dig, at återkomma till Stif-

tet har orsakat drögsmålet.
Igenom Adjunct: Pastor Toréns transport

från Nordmaling till Wästanå Bruk har Hör-
nefors Bruk blifwit utan Prest, och som sam-
ma Patroner äro ägare af Strömbäcks Glas-
bruk, hafwa de funnit nödigt at kalla en or-
dinarie Bruks Predikant, för dessa Bruken,
hwartill är anslagen circo 50. R:D:s Lön; och
som det är näppeligen 2. mil Bruken emel-
lan, och endast, hwar 3:dje Hälg Gudstjenst
på Hörne äskas, så äro dessa emellan resor ej
at räkna på, hälst Interressenterne wäl ingå i
rese=omkostnaderna; Utom de extra sport-
ler, som en Prest kan förtjena på dessa långa
hållen från Kyrkan, blifwer en årlig Informa-
tion härwid Strömbäck, som kan rendera to-
baks pengar &c: Som du är kännare af orten,
bör du ej hålla detta betänkeligt, såwida du
blifwer likaså Competent Sökande till Sacel-
lani som Adjuncter; Men ifall du det antager,
så skrif genast till mig ett bref som kan wisas
Interressenterne, hwaruti du begär Contract
må öfwersändas och wederbörlig ansökning
i Consistorio göras, at du äger all säkerhet;
Ingen är, som ej med nöje anser din hit-
komst, hwarför du skrifwer genast, men ej
ändrar något af dine öfrige afairer innan du
widare får Contract.” m:m:

=== Hälsningar ifrån mina Föräldrar &c:
===.

I Couvertet war skrifwit ifrån Min Far men
med Magister Sædenii hand ibland annat
följande. 

===. ”Nog skulle det fägna oss at se K:
Son härå orten, enligit medföljande bref;
men se dig wäl före hwad wilkor du har hos
din Herre först, innan något beslutes.” ===. 

Uppå detta Brefwet swarte jag som följer.
daterat den 21. 

”Tack för sista skrifwelsen, och för den
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wänskap du däruti emot mig ådagalägger, i
det du anoncerer mig om ett så lägligt til-
fälle, at såsom ÄmbetsMan få flytta till min
hemort; en omständighet och ett angage-
ment, som wärkeligen intet är at förakta;
men som jag dock för det närwarande, har
swårt wid at emottaga. Jag will upge mina
skäl och låta dig sjelf derom döma.

1:o Hwad mina wilkor här angår, så är fuller
först och främst sant, at jag ej har mer än 33.
R:D: 16. sk: Lön som Prest; men så har jag
ock dessutom en ny Discipel en liten Baron
Fleming för hwilken jag får en lika stor Sum-
ma; och änteligen det förnämsta är, at min
Patron Generalen Carpelan, uti en till mig
gifwen skrift friwilligt har utfästadt sig, at,
om jag är hos honom till Hans död, så skall
jag icke allenast utbekomma min hela Lön
för det då innewarande året, om Han ock
dog dagen efter, Michæli, utan ock få dessu-
tom 55. R:D: 26. sk: 8. [öre]. När min Patron
således har wist mig så mycken grace, så
skulle jag wisserligen handla emot all moral
och emot alla tacksamhets och ärkänslans
Helgade bud, om jag skulle öfwergifwa Ho -
nom i Hans höga ålderdom af 88. år, isynner-
het nu då Han är ganska bräcklig och sjuk
emot förr, och tyckes ej hafwa många dagar
öfriga af sin lefnad.

2:o Har jag tänkt at antaga Magister gra-
den, hwilket ej kan ske förr än ett år häref-
ter, ty förr kan jag ej hinna igenomgå alla de
specimina, som dertill höra, ehuru jag redan
har utgifwit en disputation. Och sedan skul-
le jag wäl äfwen wilja igenomgå Pastoral 
Examen medan man är wistande på orten
och kan hafwa tilfälle dertill, hwilket dock
är mycket owist om det sker.

Du ser således häraf Min Bror, at jag nu ej
kan antaga denna tilbudna Post; ty utom det
at mina wilkor här äro lika förmånliga, så

wore det inhonette af mig gjort, at öfwer-
gifwa min Patron, och skadligt wore det äf -
wen för mig, at öfwergifwa at Magisterera
sedan jag har börjat dermed. Men om dina
Patroner skulle finna sig deruti, at hafwa an-
stånd med saken tils efter 1. a 1 ./2. högst 2.
år, si då kunde det wäl låta göra sig, och då
will jag gärna, med all tacksamhet emottaga
tilbudet; ty då har jag, will Gud, undergått
graden, och dessförinnan kan också Genera-
len, efter all liknelse, hafwa wandrat ifrån
werlden, och då torde jag på alla sidor, blifwa
lös och ledig karl, så framt icke försynen
imedlertid öpnar för mig en annan wäg eller
har en annan lott för mig förwarat. Härom
anhåller jag ödmjukeligen at få weta deras
tankar. Hälsa imedlertid dina Patroner på
mina wägnar och tacka dem på det förbint-
ligaste för deras wälwilja och godhet emot
mig, såsom ock för det hedrande förtroende
de till mig hysa, i det de framför alla andra
hafwa welat befordra min lycka, och unna
mig sina wälgerningar. Och skulle det wara
Försynens wilja, den jag altid will mig under-
kasta, at detta skall blifwa min del, så kan
ingen ting det hindra, och i annat fall will
jag ock wara nögd. Hälsa alla bekanta” &c:
===.

Uppå detta brefwet feck jag intet något
swar. 

Nu swarade ock min Wän Nordqvist Ma-
demoiselle G: Wallin på Hennes bref, at
Hans afsigt med Hennes Hitresa, som Han
hade anmanat Henne till, wore den, at Hon
måtte få tilfälle, at förkofra sig i nödiga
Fruntimmers slögder och arbeten, och hade
Han redan intingat Henne Hos en Mademoi-
selle, som war wan, at underwisa unga Flick-
or i sådana yrken. 

Den 15. war den dag då jag förswarade min
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första disputation, som aflopp någorlunda;
ty at skräfla litet latin war altid för mig litet
lättare än at skrifwa, hwarwid jag war mind-
re wan, såsom redan flera gångor sagt är. Till
Prior Opponens hade jag min Wän Magister
Reichardt, men Posterior mins jag nu ej
mera. Samma dag Hade ock en annan min
Wän Disputerat pro exercitio, nämligen Erik
Häggqvist ifrån Resele i Ångermanland. Ty
hade wi också så tillstält, at wi Höllo dispu-
tations Calaset tillsammans, då wi hade en
rätt munter och glad Afton. 

Utom alla sådana göromål, så måsta jag också
likaså ofta, som förr predika för Generalen
eller till det minsta hwar annan söndag,
hwartil jag ej altid hade så mycken tid at be-
reda mig. Nu bodde ej långt ifrån en åldrig
Enke=Fru Grefwinna, som mäst altid gjorde
mig den äran at wara min Åhörarinna, utom
en och annan annars som kunde infinna sig.
Detta kunde ej annat än wara mig till behag.
Men en Söndag aflopp min Predikan rätt
slätt, så at jag med mycken möda utförde
Henne. Icke derföre at jag icke hade henne
utförligen nog skrifwit, och mången gång
hade jag wäl mindre läst öfwer än som denna
gången, och det ändock hade aflupit skäligen
braf; men denna gången war helt säkert mitt
sinne icke så qvalificeradt, eller tankestyrkan
afmattad, så at någon tanke=Series icke wille
infinna sig, hwaraf jag wärkeligen slet ondt
för at någorlunda bringa Henne till slut. Min
förlägenhet kunde då ej annat än märkas af
Grefwinnan, hwaröfwer jag nog blygdes;
mäst för Hennes skull; ty jag önskade nog
också, at äfwen framdeles få Henne till Åhö-
rare. Efter Gudstjenstens slut, så hade jag wäl
kunnat ursäkta mig något; men dertill war
jag för blyg. Detta gjorde nu så mycket, at
Hon, en par Söndagar, icke wågade, at infin-
na sig wid min Gudstjenst; men hon åter-

kom dock sedan. Hwad mig åter angeck, så
gjorde det så mycket, at jag med mera åhåga
läste öfwer mina Predikningar så långt min
inskränkta tid kunde det tillåta. 

En särdeles händelse måste jag omnämna,
som så när hade blifwit ganska sorgelig. En
dag kommer jag hem till Generalens gård
och går in i rummen, men finner där hwar-
ken Fröken eller Mademoiselle Nicander.
Utan at jag kunde ana något ondt sitter jag
där ensam och wäntar på deras återkomst,
troendes, at de antingen woro utgågna eller
i sina hushåls göromål. Efter en lång stunds
förlopp, feck jag höra något buller i förstu-
gan och något prat, som war owanligt; jag
går så ut för at se hwad, som war på färde;
och finner Fröken och Mademoiselle Nican-
der sittande på Förstugu Tröskeln och häf-
tigt flämta efter andan. Då säger Fröken:
”det är obegripligt huru Ni alla kunna wara
så döfwa och ej höra, fast wi hafwa bultat, så
at bygningen hade kunnat ramla; nej förr
kan man få dö, än någon wårdar sig om at
höra någon ting.” Jag frågte då hwad som
hade warit på färde? Och feck höra, at Pigan
hade, på Frökens befallning, nedburit i käl-
laren en gryta full med glöd för at wärma
upp källaren. Straxt derefter hade Fröken
och Mademoisellen gådt neder i källaren i
något ärende, då dörren slogs igen i lås efter
dem, antingen af sig sjelf eller igenom deras
oförsiktighet, och låset war sådant, at det ej
kunde inwändigt uplåsas. Luften war där af
glöd oset, redan så fördärfwad, at ljuset, som
de hade med sig, genast slåcknade af sig
sjelft, och rösten så aldeles borttagen, at de
icke förmådde uphäfwa något rop; med ett
ord: de woro nära, at qwäfwas, och hade ej
något annat medel, än at igenom bultande
gifwa sin nöd tilkänna. Änteligen, hade Pi-
gan i köket hört bultandet, och frälst dem
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utur nöden. Jag för min del kunde ej höra
bultandet utur en sten källare under ett
stenhus med tjocka murar och fast än jag
geck igenom förstugan förbi källar trappan
när jag kom hem, så skedde detta så fort, och
kanske i en mellanstund af bultningen, at
jag, som ingen ting wiste utaf, omöjeligen
kunde höra det; Men köks dören war nästan
gent emot källar dören, så at Pigan lättare
borde höra det, och jag wille således wara ur-
skuldat. Må detta wara teknat till en war-
ning för andra, at taga sig för sådant till wara. 

Nu hade i dessa dagar i Staden warit ett owä-
sende och ett Martialiskt upträde emellan
Studenter och Geseller hwari dessa sednare
hade lidit undergång. Undersökning härom
war ock hållen af Academiska Consistorium;
men utan at winna någon synnerlig uplys-
ning i saken, ännu mindre at kunna sakfälla
någon. Nu bodde i nästa kammare intill min,
den förr omnämde Ryska Studenten Zet-
reus, blott wäggen emellan; men upgången
till wåra rum war dock åt särskilta håll, så at
wi sällan råkades. Dagen efter den omnämde
ransakningen, hörde jag ett muntert tal i
Zetrei kammare af en Student, som hette
Lindebäck, hwars röst jag tydeligen och sä-
kert igenkände. Jag hörde honom tala om
detta owäsendet, och feck höra hela til-
gången deraf, at han sjelf hade warit med
och hwilka som hade warit med honom; Alt-
sammans berättade han med fult förtroende
och omständeligen för Zetreus, som ej hade
warit med, så at jag helt oförtänkt feck weta
hela tilgången; och när jag feck höra ämnet,
hwarom taltes, så blef jag nog något litet ny-
fiken, at så mycket bättre höra efter hwad
som sades, ehuru jag ej gärna brukade at
hemligen lyss på andras tal; men denna
gången roade det mig; och jag kunde icke
eller undgå at höra det; ty de talte så högt,

och under mycket skratt. Och at det war
Lindebäck såg jag när han geck bort öfwer
gården. Således hade jag kunnat blifwa det
aldra bästa wittnet i saken; men som jag icke
wille på minsta sätt inblandas i saken, talte
jag icke ett enda ord härom för någon men-
niska; ja icke en gång Zetreus feck weta, at
jag hade hört deras samtal. 

Denna tiden hölts Comminister wal wid
Swenska Församlingen i Åbo, hwarwid en
Palman, Nordqvist och en Törnroth woro
upförda på Förslaget. Härwid får jag an-
märka, at Palman friade till Cousine Anna
Brita Callmeijer N:B: på Hennes Fars gifna
wink, hwarföre Farbror Callmeijer ganska
mycket arbetade till hans bästa, hwilket jag
icke tykte om, och som han hade mycket at
säga i Staden, så förmådde han ock ganska
mycket, och wid sjelfwa walet war han gans-
ka wärksam och så påtagligt at det nästan
war anstöteligt, som wärkeligen oroade mig;
icke för det at icke jag unnade Palman Sys-
lan; utan för det at det war så lag stridigt.
Och jag undrade at walförrättaren tålde ho-
nom så mycket; men som Palman ännu icke
war hans måg, så kunde han ej neka honom
hans närwaro; ej eller at uptaga hans egen
röst på Palman, ehuru jag nog märkte, at
Prof: Cavander Walförrättaren ej gärna gjor-
de det. Palman feck således Syslan och gif-
tade sig med Cousine Anna Brita Callmeijer,
hwilket skedde under mitt wistande i Nagu,
som jag will minnas Förra gången, så at jag
ej feck wara med på Brölloppet. 

Den 28. Maj feck wi höra första rycktet om
kriget emot Ryssen, som war färdigt at ut-
bryta.
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XIX. Capitlet.
Generalens sjukdom och död m:m:

Den sednare hälften af Maj Månad började
Generalens hälsa at märkeligen aftaga, så, at
Han måste intaga sängen till slut, hwarefter
hans krafter alt mer och mer aftogo, ehuru
Doctor Hartman geck hwar dag hos honom,
som, ehuru snäll Medicus Han än war, än-
dock icke mera kunde uträtta, än at något
litet lindra hans plågor. Jag tog då mig frihet
en dag, at så höfligt som jag kunde, påminna
Honom Hans nu, efter all liknelse, snart fö-
restående död, samt at Han således borde
bedja Gud om nåd, at kunna med en Chris -
tens frimodighet i Jesu tro, gå döden till
mötes. Han swarte mig nu, såsom Han en
och annan gång förut hade yttrat sig: ”Hå!
Jag är intet rädd för döden; jag har långt för
detta beredt mig på Hans ankomst; jag fruk-
tar intet för honom.” Men dessa orden utta-
lade Han med en ton och upsyn, som tycktes
röja en alt för mycken sjelf tillit, och andelig
högfärd och egenkärlek; hwilket gjorde mig
ondt för hans skull; emedan jag tycktes sak-
na den blödiga ödmjukheten, som bör wara
oskiljaktig ifrån en Christens tro och salig-
hets hopp. Wäl yttrade också Sergeant Käpp-
ler samma ord, (Se pag: 124. Denna Bok:)
Men derunder lyste dock, som jag tyckte, en
hel annan anda, som mera kom öfweren
med min önskan. Jag kom således icke åt, at
göra Generalen några widare föreställningar;
utan måste tiga, hwartill också, utan twif-
wel, min owana och lilla ärfarenhet, såsom
Prest at tala med de sjuka, samt min wanliga
blyghet bidrog. Jag kunde då ej annat än låta
Honom stå och falla sinom Herra, samt i
böner öfwerlämna honom i Guds nådes be-
skydd, som bättre kände Hans hjerta och
Hans tro och hopp; tänkandes: Hans frimo-
diga öfwertygelse torde dock wara god, fast

hans wana at med militairisk sträfhet yttra
sig, torde hafwa förorsakat denna afgörande
och owäntade ton och upsyn, som nyss of-
wanföre omnämnt är. 

Imedlertid fortsatte jag nu mina Studier, så
godt jag kunde, och som jag altid, såsom
wanligt plär wara, feck de utkommande dis-
putationer, så föresatte jag mig, at igenom-
läsa dem alla så långt min tid det tillät, så wäl
för at öfwa mig i språket, som också för äm-
net skull, som de innehöllo. Men de mathe-
matiska och algebraiska förstod jag mig
minst uppå; Men isynnerhet war ordet: Loga-
rithmer för mig aldeles en gåta. Och som jag
härom önskade at få underrättelse, så frågte
jag Herr Professor Billmark, hwad det ordet
wille säga. Han swarte: ”Kom till mig den och
den dagen och den och den timmen, så skall
Herrn få swar härpå.” Jag war då icke sen at
infinna mig på utsatt dag och timma, och
fant då hos honom några andra utaf mina
Nations Kamerater, som han hade kalladt till
sig; dem han förmodeligen ansåg wara lika
okunnig härom, som jag, och då förklarade
Han för oss allesamman, hwad Logarithmer
wille säga, samt deras bruk och stora nytta i
wissa calculer &c: Och fant jag häruti myck -
en godhet och hederligt tänkesätt hos Profes-
sorn, som så sjelfmant wille underwisa oss
alla på en gång i hwad som wi woro okunniga
om, hwarföre jag då Högaktade honom, och
altid skall högakta Hans minne. 

Denna Professorn, som annars war så lärd
och snäller karl, hade en den torraste gåfwa,
at utföra sina Föreläsningar på Academien,
och det kom deraf, at Han aldrig wågade at
med egna ord resonera något öfwer ämnet;
utan skulle taga hwart ord, som han skulle
säga utur papperet. Han läste den ena dagen
moralen och den andra: Historien. Denna
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wår infant sig ock ofta en Officerare på Aca-
demien, som tyktes wara af någon betyden-
het, hälst de dagar då Professorn läste His-
torien. Hwarje gång denne war närwarande,
så syntes tydeligen huru mycket Professorn
war förlägen; torra woro Hans föreläsningar
förut; men ännu torrare blefwo de nu; Ty
som han nu, utan twifwel, endast wille an-
föra ämnen, som woro af wigt och wärde, så
stannade han flera gångor för at se efter
hwilka stycken han wille upläsa eller fara
förbi, hwarigenom ämnet stympades, samt
plågade sig sjelf och äfwen oss, hwilket för
min del war ganska tråkigt och ledsamt at
åhöra. Officeraren war således icke wälkom-
men, hwarken af Professorn eller af oss. 

Jag har förr nämt, at jag denna Termin hade
ett privat Collegium hos Phil: Adjuncten Rö-
ring i Chemien, hwilket war mig så mycket
mera lägligt, som han bodde i samma gård,
som jag. Hans föreläsning skedde altid klåck-
an 3. på eftermiddagen; men härwid hände
merendels den ledsamheten, at jag blef myc-
ket tung och sömnig. Jag stretade wäl dere-
mot; men det wille icke altid hjelpa, hwilket
mycket förtröt mig, för Magisterns skull,
som likligen skulle kunna anse det för hog-
löshet, drönighet, eller en mindre aktning för
Hans föreläsning. Det war så mycket mera
förargligt, som jag härmed aldrig war beswä-
rad under de andra Collegii timmarne. Jag
såg ock at de andra mina kamrater äfwen be-
swärades af samma swårighet. Orsaken här-
till måste hafwa warit icke allenast stilla
sittandet i wärmen och solhettan, utan också
at den ej långt förut hafda middags måltiden,
hwars digestion fordrade stillhet, wärkade till
sömnaktighet. När Termin slöts och Magis-
tern hade läst sista timmen, så tiltalade han
oss således: ”Mina Herrar: Jag ber, at Her-
rarna äro goda och ursäkta at jag icke Har

kunnat hålla dessa föreläsningar med den lif-
lighet och munterhet, som wederbort. Min
Hälsa är så klen, at jag ej har förmått utföra
mitt ämne, så som jag har önskat; Men jag
hoppas at Herrarna icke tilräkna mig hwad
som har felat.” m:m: Hwilket Han uttalade
med mycken höflighet. Detta rörde mig
mycket; ty jag wiste med mig, at wi woro, å
wår sida, nog så mycket felaktige som Han,
ehuru hans föreläsning hade art af någon
matthet och war något släpande. Ingen af oss
kom sig till at swara honom och ursäkta oss
för wår sömnaktighet och tacka honom för
dess godhet. m:m: Ty om någon hade bordt
bedja den andra om förlåtelse, så hade det
warit wi; Men jag för min del hade icke mod
dertill. Hans hälsa måste wärkeligen warit
swagare, än jag trodde; ty innom årets slut så
war han död. 

En par dagar, denna tiden på mellan stun-
derna war jag sysselsatt med at hjelpa Fröken
at räkna upp 2. a. 3. stycken slant=halftun-
nor; ett göromål, som jag hwarken förr eller
sedan har haft för händer; nämligen icke till
en sådan myckenhet; ty så mycket löspengar
har jag aldrig på en gång sedt. 

Den förr omtalte Hongola Gumman, hos
hwilken jag hade bodt en par gångor, war nu
blefwen död, som jag hade fått höra: hon
hade lämnat efter sig en liten gosse och
flicka, som jag tyktes wilja känna igen wara
ibland de många barn som på gatorna dage-
ligen luppo efter folk och tigde pengar; en
omständighet som war både oroande och
förträtlig och war en stor efterlåtenhet i Po-
lisens handhafwande. Mäst ömade det mig
då jag såg dessa omnämde små, Gossen eller
Flickan springa efter mig och gnälla. Jag
kunde wäl ibland kasta åt dem någon slant
eller runstycke; men som jag just ej hade råd
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at altid gifwa, så måste jag nog ibland jaga
dem ifrån mig med ett kärft: tig eller: gå din
wäg pojke; mitt hjerta swed wäl mången gång
derwid; men det fick icke hjelpa; det ömade
mig wäl om dessa barnen men jag kunde
dock icke göra något deråt. Ty mitt lilla pe-
ninge förråd behöfde jag så ganska wäl sjelf,
under min förestående philosiphiska Exers.
Så kämpade medlidsamhets känslan och
niskheten innom mitt bröst; och så lärer
man sig efter hand, at tilsluta sitt hjerta för
medlidandet och at härda sitt sinne emot
wälgörenheten ehuru samwetet i hemlighet
knotar derwid. Jag kom mig dock aldrig till,
at fråga om de wärkeligen woro denna gum-
mas barn eller om någon hade någon sort
omwårdnad om dem; utan war altid glad at
slippa ifrån dem för at så mycket snarare be-
frias ifrån den inre obehagliga känslan. 

Jag åtföljde någon af mina wänner, en dag
denna tiden, till Bockholms sundet, där wi
stego om bord på en skuta som war segelfär-
dig. Man lyftade ankaret och hissade segel
och wi åtföljde dem ett gått stycke. Änteli-
gen stego wi i båten och togo afsked; Men då
wi wille lägga ifrån fartyget, så war det oss
omöjeligt at få båten lös ifrån sidan af sku-
tan; Ty utom det, at båten förmodeligen war
på Le sidan, så gjorde derjämte skutans fart
at wattnets tryckning hölt honom fast wi
skutan. Det enda sättet at få båten lös war at
skjuta honom akterut, wi gingo på 2. a 3.
man med yttersta förmåga; men kunde dock
icke mera winna än 1. qwarter eller half aln
hwarje gång och ju längre akterut wi kom-
mo desto mera tyktes båten suga sig fast wid
skutan, så at jag började frukta för någon
olycka. Änteligen kommo wi lösa och rodde
i glädjen hem åter. Detta må wara anfört till
en warning, at wid slika tilfällen aldrig haf-
wa båten wid Le=sidan. 

När jag den 16. kom till Nordqvist, så feck jag
höra at Mademoiselle Gustava Wallin ifrån
Åland war ankommen till Åbo, då det ej
drögde länge innan jag feck se Henne eme-
dan Nordqvist stälte så till at hon kom up i
Hans kammare. Flickan war ganska hyglig
äfwen wacker, ehuru just ej en fullkomlig
skönhet, ung, sedig och ärbar, med ungdo-
mens friska, men något för starka rodnad på
kinderna. Hon war wäl wäxt ej stor, men icke
eller alt för liten. Med ett ord: Hon war mig
mycket till behag, Och hennes blygsel, som
ännu åtfölgde Henne gjorde henne ännu me -
ra intagande; så at mitt hjerta snart nog fäs-
tade sig wid Henne, hwartill, utan twifwel
äfwen bidrog det wälförtjenta beröm, som
Nordqvist förut hade gifwit henne och den
lilla otolighet hwarmed Hennes ankomst war
wäntad. Och jag kunde således ej annat, än
skatta mig för högst lycklig om jag kunde få
Henne till maka. Sedan Hon åter hade gått
ner wid detta första sammanträde, frågte mig
Nordqvist: hwad jag tyckte om Henne? Jag
swarte: ”Jo Hon tyckes wara ganska hygglig;
och om hon i alt annat afseende är lika så
älskwärd, så kan jag ej annat än önska at blif -
wa så lycklig at winna Hennes hand.” Jag
wille dock först förfara om mitt hjerta kunde
fatta någon lifligare känsla för Henne, förr
än jag kunde besluta at begära Henne; ty
hwad jag kände för Henne wid första åseen-
det, war ej annat än hwad jag kan kalla det
yttre, eller första behagliga tycket för Henne;
men som lätt nog öfwergick till en wärkelig
ömhet. Härtill bidrog också at jag ofta kunde
träffa Henne, ty som Hon bodde i samma
gård som Nordqvist och hade mycket förtro-
ende för honom, så war hon ofta i hans kam-
mare tillika med Mademoiselle Stadig, som
ännu passerade för hans Discippel. 

Nu war brunsdricknings tiden kommen och
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Herrskaperna hade börjat at dricka brunn
wid Kuppis; ty föll det mig in at gå dit en par
mårnar för at bese samlingen; då jag äfwen
drack ett eller twå glas watten. Jag geck så
en mårgon straxt hem, och kom under det
fröken hade kaffe färdigt; då det äfwen böds
mig, jag tog så en kopp; men i det samma på-
minten en af de närwarande: ”Huru törs
Herr Magistern dricka kaffe nu, som nyss
har druckit bruns watten? är han icke rädd
at bli sjuk?” Jag swarte: ”Hwad gör det, at jag
har druckit twå glas watten, nog dricker jag
kaffe för det, jag tror at det intet gör något,
när jag icke är ordentelig brunsgäst.” Jag
drack så min wanliga portion; men intet
långt derefter började jag at må något illa, så
at jag förmärkte, at icke mycket feltes för
mig för at blifwa wärkligt sjuk; men war
dock så lycklig, at snart öfwerwinna min
opasslighet; och fant jag häraf huru nödig
dieten måste wara för brunsgäster. 

Som jag förr har nämt, så hade jag af Baron
fått till skänks en snäppare; ty önskade jag få
lära at slå åder. Nu war det så lyckligt at en
Fältskjär wid namn Janson86 bodde i samma
gård, som jag; ty anhölt jag hos honom at han
wille underwisa mig deri wid första tilfälle,
som han skulle slå åder på någon. Han war så
god och lofte det, samt at skicka mig bud
derom när någon anmälte sig dertill. Jag blef
då en dag nedkallad, då han wiste mig sättet
at ombinda armen, hwarpå han gaf mig snäp-
paren och bad mig slå till. Jag war då ej dertill
hugad emedan jag först wille se hans handlag
derwid; ”Åh” swarte han: ”nog går det, slå
man bara till.” När då karlen hörde at jag war
en ny läringe i saken, så sade han: ”Intet will
jag at han skall slå, som intet kan.” ”Åh”,
swarte Fältskären helt färmt: ”nog kan han;
han har många gångor slagit åder.” Jag knäpte
derpå till ganska frimodigt, och det geck

ganska braf. Derpå underwiste han mig om
förbinnings sättet. Hans fermité at tilfrids-
ställa karlen med denna lilla osanningen roa-
de mig ganska mycket, hwilket också på sätt
och wis upmanade mig at försöka, för at be-
sanna Fältskärens uttryck. När jag wille weta
hwad för en åder, som borde öpnas för hwar
och en sjukdom; så swarte han: ”det är nästan
lika mycket, emedan blodens circulation är
en och den samma i hela kroppen, ty bloden
går ifrån hjertat till hjertat; endast då, om
man will draga bloden ifrån hufwudet neder
åt fötterna, så öpnar man åder på fötterna
och wäljer den ådern som ligger bäst före,
och likaså på armen wäljer man en af de tre
hufwud ådrorne, som tydligast framter sig.”
Sedan började jag at öfwa mig häri när jag
kom till Wästerbotten, och det har mången
gång kommit wäl till pass. 

Nu försummade jag icke, at tidt och ofta
hälsa på min Wän Herr Nordqvist för at,
efter hand, komma i närmare bekantskap
och förtroende med Mademoiselle Wallin;
och i sådant afseende hade jag köpt mig en
grön silkes beurce, som jag den 18. skänkte
Henne, och som Hon tog emot. Jag köpte
också tilbehör till en liten bål pounche, och,
under sken af at dricka tilsammans med
Nordqvist, trakterade jag äfwen dermed så-
wäl Mademoiselle Stadig, som isynnerhet
Mademoiselle Wallin, hwarefter wi gingo ut
at promenera tilsammans, hwarwid jag tog
Hennes arm och ledde Henne, som skedde
den 29. Men oaktat alt mitt bemödande, och
anwända lilla inställnings gåfwa, så kunde
jag dock aldrig winna något närmare förtro-
ende, eller någon synbar tilgifwenhet; utan
upförde hon sig altid med ett wisst aflägs-
nande, som röjde mycken blyghet oskuld och
owana at umgås i sällskaper, men som också
gjorde Henne så mycket mera intagande;
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Härwid ådagalade hon altid en synbar hög-
aktning för min Person, men ingen fjärhet
war synbar i Hennes upförande. Tilfälligt
wis geck jag in på en Handels boda den 1.
Julii, där Hon råkte wara förut, Där hon, öf-
wer min oförmodade ankomst, tycktes blif-
wa något förlägen; Men ännu mera förlägen
tyktes hon blifwa när hon, en par dagar där-
efter, ifrån sy=Scholan följde Mademoiselle
Nicander Hem, och jag strax derefter äfwen
kom hem för at spisa middag; Förmodeligen
war Hon aldeles i okunnighet derom, at jag
där hade mitt hem. Hon fölgde icke eller nå-
gonsin sedan Mademoiselle Nicander hem,
hwilka woro i sy=pension på samma ställe,
och således woro de alla dagar tilsammans;
och tyktes de, denna gången, wara rätt goda
wänner; Och detta Hennes uteblifwande
ifrån en god wän af sitt kön, hwaraf Hon
wist icke hade många, såsom helt främman-
de och nyss ankommen till orten, kunde jag
mycket naturligt förklara så, at det skedde
för at undwika min Person, hwilket ej war
något särdeles godt tecken för min önskan.
Men Herr Nordqvist upmuntrade mig altid
med det hopp, at det wäl med tiden skulle
gifwa sig och blifwa bättre. 

Den sista dagen i Månaden bekom jag föl-
jande bref ifrån min ungdoms wän och kam-
rat Olof Lindahl ifrån Nordmaling nu wis -
tandes i Upsala: 

”S: T:
Sedan min Far för någon tid mistat sin Ad-
junct, är nu å Hans wägnar min hjerteliga
anhållan, at du ifall du är Prest, som ett
mindre wist rykte berättat mig, accepterar
Hans kallelse, skulle du ej redan wara præ-
ferablement emploijerad i Ecclesiastiqve
Ståndet. Min Far skall så snart Han kunde få
önskligt swar från dig, hos Consistorium
kalla dig, och laga så at alt, som kan bero på

sig, för at snart få se min Bästa Bror, skall
skyndsamt expedieras. Lönen, utom små ba-
gateller, som en Patronessa kan præstera, är
endast 200. D: Men Nordmalings Boerne ha
hittils warit Prestwänner, och de förra Ad-
juncterne ha, för 12. Predikningar i Hörne-
fors, fått likaså många R:D:, som nu ej eller
kan manqvera, då detta tilsammans gör en
säker utkomst.

Affärda för all ting genast, efter inhändi-
gandet, swar till min Far, adressen Bjästad
och Nordmaling om det går öfwer hafwet,
som förmodeligen sker, då min Bror låter
weta om Bror, såsom redan Prest, accepterar
kallelsen N:B: såsom Prest, ty Biskopen wi-
ger inga, så länge det är tillgång på andra sys-
lolösa, hwaraf i wårt Stift nu är ingen brist;
men ingen, som Min Far kan balancera en
moment om at kalla framför Min Bror, och
ingen, som jag will en gång tänka på, så
länge jag får hoppas at se dig i Min Fars hus.

Nästa Måndag blir jag Magister och har
walt Schol=wägen at bli min framtids occu-
pation.

Jag wäntar så snart som möjligt dig, en
Sockne Bo, en Schol kamrat, en gammall
wän, och lefwer under ett så blidt hopp.

Din” &c:

Härpå skref jag genast swar så wäl till Herr
KyrkoHerden Lindahl, som Hans Son hwars
innehåll war hufwudsakeligen det samma,
som mitt swar till Fluurn i samma ämne. Se
pag: 552. denna Boken. 

Första dagen i Julii Månad reste jag till San-
nais i något Barons ärende, till Löjtnant Lo-
ning, som nu bodde där; men jag träffade
Honom icke hemma; utan blott Hans Fru,
som war en gammal Matrona, känd för at
kunna taga sig ett godt rus ibland. Nu be-
fants hon wara skäligen nykter; men ändock
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munter och pratsam. Tillfälligt wis feck jag
hos Henne se en skrifwen wersbok hwars
Auctor war en af de fordna namnkunniga
Poëter i Åbo: Jag mins nu icke om det war
Haagsen eller Brovallius87 eller någon sådan
eller, som jag tyckes minnas snarare en
Adelsman eller Grefwe. Jag hade då gärna
welat låna denna boken; men Hon wille icke
låna ut Henne när Hennes man war borta.
Hon talte också om, at Hennes man hade
ännu en ansenlig samling af Poëmer af sam-
ma man, som lågo lösa i en fjärding eller stor
bytta. Denna samling hade jag gärna welat
äga och förwara. Jag sade då: ”Det wore ska-
da at en sådan samling skulle förkomma eller
blifwa för altid således öfwerlämnad åt
glömskan; om jag finge dem omhänder, så
torde jag någon gång i werlden få tilfälle, at
befordra dem till trycket, som de säkert, åt-
minstone de walda af dem, förtjena, derföre
anhåller jag, at Frun wille wara god, och söka
öfwertala Herr Löjtnanten, at öfwerlämna
denna samlingen åt mig; så skall den wist
icke misbrukas eller aldeles öfwerlämnas till
förgätenheten.” Hon låfte göra sitt bästa här-
om, och mente at Löjtnanten icke skulle gö-
ra någon synnerlig swårighet derwid, hwar-
före jag tackade och reste hem. När jag sedan
råkte Löjtnanten, så anhölt jag hos Honom
om samma förmån emot någon betalning
om så fordrades; men han wille icke sam-
tycka dertill; och så feck jag dem icke. 

Under alt detta tiltog Generalens sjudom alt
mera och mera, så at hans krafter aftynade
dageligen, och det tydeligen syntes at hans
lifstid led till sitt slut. På tilfrågan samtykte
han at emottaga Nattwarden. Jag skriftade
honom derföre, och meddelade honom Natt-
warden. Derefter blef han ännu swagare, så
at han ibland började yra, och til slut måtte
han torkas och underläggas såsom ett spädt

barn; ty all afföring geck sjelfmant. FriHer-
rinnan Fleming kom också till oss hwar dag
en eller par gångor för at bese sin Farbrors
tillstånd. En dag märkte hon, at det ej war så
renligt och wälluktande i rummet; och som
Hon förmodeligen aldrig hade sedt en ålder-
stigen döende menniska, och således aldrig
war wan at se och känna alla de swagheter
som densamma åtföljer, och som just då war
händt såsom nyss sagt är, så började Hon
hårdt banna betjeningen för wårdslöshet,
som icke höll rummet rent &c: Men jag lät
Henne förstå, at betjeningen war oskyldig,
och at detta härrörde af Generalens stora
swaghet, som ej nu mera ägde behållnings
kraften, hwarföre sådant hände nästan hwar
stund. När Hon det hörde, så blef Hon både
flat och bedröfwad, öfwer en så stor swaghet
hos Generalen. 

Sedermera just i sista dagarna jämrade sig
Fröken deröfwer at Generalen ibland swor
så hiskeligen, ”hwilket”, sade hon, ”låter så
ohyggligt då han ligger på sotesängen, och
jag fruktar för Hans själ”, hwarföre Hon wil-
le, at jag skulle förmana Honom i detta afse-
endet. Jag swarte: ”Nådige Fröken behöfwer
derföre icke oroas öfwer Generalens själa
frälsning; wist låter det och höres ohyggligt;
men wi skole komma ihog, at Generalen
yrar och således icke är sina sinnen mägtig,
och säkert känner och wet Han aldeles icke
hwad han talar. Gud som känner hwar och
en själ dömmer wisserligen hwar och en i nå-
de, efter dess känslor och tänkesätt när hon
är wid sundt förnuft och icke efter hwad en
menniska i sin yra och swaghet kan tala: I
medlertid är sådant en olyklig fölgd af en
gammal inrotad ungdoms wana, som i yran
återkallas.” 

Wid denna tiden feck jag tilfälle at tydeligen
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lära känna Frökens sinnelag. Ty såwida Hon
war den enda styrande i huset, så ropte alla
på Henne när det war något som fordrades
eller något feltes; såsom det wanligen sker i
hwart hus; Ty än war det Mademoiselle Ni-
cander, än jag, än drengen och pigan eller
någon annan som fordrade något m:m: deraf
blef Hon så ledsen och ond en par gångor at
Hon rände hit och dit, slängde dörarna i sin-
net, och trätte öfwer altsammans af otålig-
het; sägandes: ”Det här står jag ej ut med;
altid skall jag påropas, och jag skall wara
såsom en träl; jag tror jag far från altihop,
den får stå före altsammans, som har lust, jag
bryr mig ej derom mer, utan far min wäg.”
m:m: Ehuru jag nog insåg det obehöriga i
detta yttrandet, så teg jag ändock och lät det
passera, men tänkte: det syns och höres at du
ej är wan at hafwa hushåls bekymret, Gud
nåde den som såsom maka nödgas ständigt
lefwa tilsammans med en sådan, som förer
ett sådant wäsende och buller öfwer det al-
dra minsta, som kan tilstöta. O! huru bör jag
icke tacka Gud, som frälste mig ifrån detta
äktenskap. Men ej långt derefter förnyades
åter, för tredje gången, samma upträde; då
kunde jag ej längre tiga; utan swarade: ”Jag
will wäl ej tro at det är Nådige Frökens alf -
 ware, at Hon will fara så ifrån altihop, och så
lämna sin döende Farbror aldeles hjelplös
och utan biträde, eller öfwerlämna honom
aldeles i främmande Personers händer.” ”Jo”,
mente Hon, ”Jag far min wäg; skall jag wara
skyldig at bära denna bördan ensam, de få
wäl fara hit någon af de andra Slägtingarna
och sköta Honom, så pass som jag har gjort.”
Jag swarte: ”Inser icke Nådige Fröken det
obehöriga i detta tal och huru litet passande
det nu isynnerhet är, och ännu wärre wore
det om Nådige Fröken skulle wärkställa sin
hotelse. Om Nådige Fröken änteligen tänkte
så tokigt och oförnuftigt, så borde hon åt-

minstone intet säga det så at klokt, förstån-
digt och förnuftigt folk skulle höra det. Ty
jag undrar hwem som har upfostrat och un-
derhållit Nådige Fröken om icke Generalen,
och af hwem har Hon det lilla hon äger om
icke af Hans hand och godhet; och nu då
Hennes Farbror bäst behöfwer Hennes hjelp
och biträde, och då det enda tilfälle i hela
Hennes lifstid är för hand då Hon skulle
kunna wisa Honom sin ärkänsla och tack-
samhet, så will Hon öfwergifwa Honom. Det
war ej swårt at sköta Honom under Hans
hälsos tid; Hon hade då större förmån af
Honom än Han af Henne; derföre Nådige
Fröken! Lät ingen förnuftig höra, at Hon
tänker så oklokt.” &c: Detta skedde i Made-
moiselle Nicanders närwaro. Men Fröken
fortfor ändock med sitt brummande. Men
just under det wi således ordkastades kom
FriHerrinnan Fleming in och hörde denna
trätan wara å färde, utan at höra dess inne-
håll; Jag talte med en alfwarsam ton; utan at
derföre wara ond och Fröken talte med en
ledsen och ond ton så at wårt samtal liknade
en träta. FriHerrinnan Fleming blef häröf-
wer helt förwånad och förundradd och sade:
”Nå nå! Hwad är nu på färde? det här låter
wackert? Passar det sig at hålla sådana trätor
och sådant buller och stoj? Hwad är det som
är fråga om?” Fröken fortfor ännu at något
brumma, utan at tala något, som af Hennes
Syster kunde förstås, eller uplösa gåtan för
Henne, och sedan geck hon in i sitt skafferi
och slog dörren till efter sig, så at nästan
Byggningen skalf. Jag för min del wille för
ingen del, för FriHerrinnan blotta Frökens
swaghet, utan sade ännu en eller annan gång
medan Fröken war inne: ”Jag håller mig wid
hwad jag har sagt; at om Nådige Fröken tän-
ker så oförnuftigt, så borde Hon åtminstone
aldrig säga det så at klokt och förnuftigt folk
hörer det.” Och dessemellan teg jag. När Frö-
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ken hade gått in i skafferiet, så wille FriHer-
rinnan at jag skulle säga henne, hwarom wi
twistade; men jag wille det icke, och när
Hon ännu mera yrkade derpå, så swarte jag:
”Om Fröken skulle hafwa felat något litet, så
wore det mycket oartigt af mig om jag skulle
blotta Hennes swaghet, fast ock Nådige Fri-
Herrinnan är Hennes Syster; derföre kan jag
icke säga det för Nådige FriHerrinnan; och
jag är säker, at när Fröken hinner sansa och
besinna sig, så inser Hon utan twifwel sjelf
sitt mistag och rättar det.” Och dermed blef
saken slutad och Fröken återkom, och war
äfwen tyst angående det ämnet. Jag geck
sedan in till Generalen och förmodeligen
torde Mademoiselle Nicander hafwa nämt
för FriHerrinnan sin Moster hwarom wi
twistade; dock kunde jag icke märka om
Hon hade fått weta det eller ej. Dagen efter
när wi skulle spisa middag, sade Fröken:
”Herr Magistern är god och ursäktar, at jag i
går litet förhastade mig, och jag tackar ho-
nom som war så hederlig och på så besked-
ligt wis rättade mig.” Jag swarte,: at jag men-
te wäl med mitt yttrande, och gladde mig 
deröfwer, at Hon fant billigheten häraf. Jag
fant då häraf en fullkomlig förnöjelse, så
mycket mera, som detta Hennes undfallande
war aldeles owäntadt. Detta Hennes steg,
som wärkeligen mycket behagade mig, gis-
sade jag dock kanske hafwa ledt sin uprin-
nelse deraf, at antingen Mademoiselle Ni-
cander torde hafwa omtalt för Henne mitt
swar till FriHerrinnan, eller hade Hon sjelf
hört det i skafferiet. I medlertid war denna
Hennes foglighet af mycken betydenhet när
man betraktar Hennes af läsaren wäl kända
Caracter. Och skulle Hon hafwa bemött mig
med samma foglighet och ärkänt sitt fel när
jag i mitt bref så alfwarsamt förestälte Hen-
ne de förut wälkända händelser och straf-
fade Henne, så hade Hon säkert wunnit se-

gern. Men Gudi ware lof; jag slapp det prof-
wet. 

Den 3. på eftermiddagen war Generalen så
ganska swag at wi hwar stund wäntade på
hans död, och som jag tykte, at Han redan
började draga, så läste jag wälsignelsen öfwer
honom, och någon wers ur Psalmboken,
hwarpå jag måste gå ut en kort stund; men
innan jag åter hant in så hade Han sakta in-
somnat. Och som tyckes på sitt wis wara
något märkwärdigt: Han dog år 1788. 88. år
och 88. dagar gammal. 

Dagen efter skref jag Baron Carpelan till på
Stockholm och notificerade honom Genera-
lens död, och bad honom sjelf wara god och
hafwa bestyr om de allmänna notificatio-
nerna. Brefwet slöt jag med dessa orden: ”Så
har han nu wandrat i ewigheten, och dermed
påmint oss at bereda oss till det samma. Der-
före beder jag ödmjukeligen, at Herr Baron
ej aldeles förgäter de ord, som jag sist skref
till Tit: utan besinna at Tit: ej har ljugit för
mig; utan för den Heliga Anda i fall Tit: ej
har hållit sig wid sanningen, då Tit: säger sig
wara oskyldig. I medlertid har jag talat och
friat mina själ; och som saken mig widare ej
angår, så lämnar jag åt Tit: sjelf, at inför en
lefwande och allwetande Gud förswara, då
Tits wid sin själs salighet och på sitt samwete
bedyrar om sin oskuld. Tit: må föröfrigit läsa
den 106. Psalmen i Swenska Psalmboken.88”

Nu skickades äfwen bud till Odensnäs till
FriHerrinnan Carpelan och till Lemsjöholm
med underrättelse om Generalens död, så -
som ock bref till Fendrik Carpelan och Löj-
tenant Aminof som woro de närmaste  Släg -
tingar. FriHerrinnan Fleming och Fröken
beslöto nu om Generalens begrafning så, at
Han blott skulle bisättas i Familje grafwen;
emedan ingen ordentlig och Generalen pas-
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sande jordafärd dock nu kunde företagas
under Barons frånwaro, som derom bäst
kunde arrangera. I medlertid måste jag haf-
wa alt bestyr om alt som härtill fordrades;
Och alla torpare på Odensnäs och Könikala
blefwo tilsagde at infinna sig i Åbo till den
6. Sin likkista Hade Generalen ifrån många
år tilbaka haft i beredskap. 

Under det jag som bäst härom bestyrde, så
kom Min Wän Häggqvist den 5. om mårgo-
nen till Mig på min Kammare, ganska glad
och nögd, och med den drift och ifwer som
en ren och oförfalskad wänskap altid har
med sig; då han knapt gaf sig tid at Hälsa och
sade: ”Jag Gratulerar dig min K: Bror till din
wundna befordran och lycka, som jag tilstår
ganska mycket fägnar mig.” Jag, som und-
rade: hurudana hälsning detta war; emedan
dessa orden woro: för mig en ren gåta, swa-
rade: ”Hwilken befordran och lycka talar du
om jag wet icke utaf någon sådan?” – ”Hå”,
fortfor han, ”du har ju fått Pastorat?” – ”Jag
fått Pastorat! Jag tror du drömmer! Hwad
skulle det wara för ett Pastorat?” – ”Jo Ju-
mala Pastorat på Åland.” – ”Åh detta är ju ej
rimligt; hwarifrån har du fått en sådan un-
derlig berättelse? Det är ej möjeligt, at det
kan wara sant.” – ”Jo” swarte han, ”det är helt
wist sant; ty Den och den har fått bref
derom, at Kungen har utnämnt dig till Kyr-
koHerde i Jumala på Åland.” Jag wille dock
icke tro det; dock wiste jag icke hwad jag
skulle tänka derom. Jag sade derföre med
någon sinnes rörelse, som gjorde mig swäf-
wande på målet: ”om detta wore sant! O!
huru måste jag då icke wörda Guds underliga
Försyn med mig.” Och härmed slöts wårt
samtal härom. Till detta utrop af mig för-
måddes jag af det besynnerliga förhållande,
som jag stod i, ianseende till Baron Carpelan;
Ty tänkte jag: Det är endast Han, som skulle

kunna hafwa utwärkat en sådan Lycka för
mig; Och har han gjort det, oaktat de bref
som jag har skrifwit honom till, (Se pag: 532.
och 584. Denna Bok:) så kan jag ej nog wörda
Hans ädla tänkesätt; Men, om Han har haft
något sådant på bane, så inser jag nu tydligt
huru jag, igenom dessa mina bref har stått
mig sjelf i wägen och hindrat min egen
lycka; Ty säkert har Han nu gjort altsam-
mans till intet, om Han ock förut har arbetat
något till min förmån. I båda fallen röjde jag
en besynnerlig skickelse. I det förra war det
ju en lycka; så widt och långt öfwer min för-
modan; och i det sednare; war Det ju en för-
borgad skickelse, at jag, okunnig om alt-
sammans, just i denna tidpunkten skulle,
med mina bref tillintet göra altsammans.
Gud fant det således icke godt; ty lät han så-
dant ske; och kanske det war, i många fall,
nog så godt. Jag feck dock sedan höra, at en
annan ifrån Swerige, som också hette Sten-
berg, hade fått detta Pastorat. 

Den 6. war nu kommen, och Torparena woro
alla ankomne enligit befallning. Men jag
hade ännu icke fått låna någon tjenlig slup,
på hwilken liket skulle bortföras. Änteligen
efter mycket spring hos alla Sjö Capitener
feck jag låna en ganska tjenlig och wacker
Slup, och lät deri i hast göra en uphöjning,
på hwilken likkistan till parade skulle ställas.
Emot qwällen infunno sig, uppå förut skedd
kallelse och anmodan, några af de förnämsta
Herrar, som woro i Staden, för at, såsom bä-
rare, utlyfta Generalens Lik i likwagn, och
sedan därutur neder åt Slupen, blott några
steg på hwardera stället. Ibland dessa war
äfwen LandsHöfdingen Baron Armfelt; Ty
som detta war den enda högtidhet, som wid
detta tilfälle kunde iaktagas, så war nödigt,
at beswära sådana Herrar, wid en så Förnäm
och aktningswärd mans jordafärd; Jag war
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ock en ibland Bärarena. Nu som liket redan
ansenligt luktade och Herrarnas näsor woro
mycket ömtåliga, så låg största tyngden på
mig när liket skulle skjutas in i= och tagas
ut ur likwagn, då jag så när hade lyftat mig
fördärfwad, hälst wid uttagningen; derföre,
för at skona Herraranas ömtolighet och mäst
för LandsHöfdingen skull, så befalte jag Tor-
parena at genast komma och emottaga liket,
som ock straxt skedde; hwarefter liket sattes
på det uphögda stället i slupen, som förut
war öfwertäkt med swart kläde. 

Derefter roddes utföre Elfwen och jag
satt wid Styret; men alla de öfriga Herrarna
gingo hwar och en Hem till sitt. Enbarqve-
ringen skedde under LandsHöfdinge Resi-
denset; och med flit hade jag utwalt just
qwälsstund, eller i skymningen, på det at
denna likfärden skulle synas så mycket pom-
peusare; ty jag hade af egen ärfarenhet fun-
nit, at wackra föremål presentera sig aldra
wackrast i skymningen, när de i fria luften
skola åskådas. Också war det fult med åskå-
dare på ömse sidor af Elfwen; och jag fick
sedan höra, at den granna likkistan på sin
uphöjning hade gjort en förträfflig effect på
åskådarena. Rodden skedde med ens först
ända till Gröna udden, hwarest manskapet
feck gå i land, för at få sig någon förfrisk-
ning. Men här hade så när en stor olycka
skedt; ty när folket skulle stiga ut ur slupen,
som skedde något oförsiktigt, så at slupen
krängde till, och den stora öfwerwigt som
den tunga likkistan på sin höga ställning
hade, äfwen så häftigt underhjelte, denna
krängning, så feltes ej mycket, at Likkistan
hade fallit ifrån sin ställning ned i sjön, och
hade jag icke i så god tid fått se det och med-
delst motballance åt andra sidan hulpit sa-
ken, så hade wist olyckan händt. Härwid
blef jag mycket förskräkt; det war wäl sant
at där på stället ej war mycket djupt; men ut-

om det at likets uptagning utur sjön hade
warit åtföljt med flera swårigheter, så hade
jag för ingen del welat at sådant skolat hän-
da, då mig war anförtrodt, at såsom hufwud-
man härwid, göra Generalen denna sista
äretjensten at föra Honom till sina fäders
graf. Mäst tackade jag Gud derföre at en
sådan olycka icke hade skedt ut på djupa
sjön; ty wid landet, ehuru förargelig en sådan
händelse hade warit, hade den dock warit re-
parabel, men ut på djupt hade det warit få-
fängt at igenfå liket. Och huru lätt hade icke
en sådan olycka kunnat skje, så länge wi wo-
ro okunnige om faren. Men hwad war nu för
oss at göra: At nedbryta ställningen i båten
hade nu warit mycket beswärligt och hade
borttagit mycken tid emedan liket i det fal-
let hade skolat först lyftes på landet &c:, men
at åter i samma ställning fortsätta resan war
wådeligt, hälst 2/3. delar af wägen ännu åter-
stod och stora fjärder woro at öfwerfärdas.
Dock wågade jag på det sednare, förlitandes
derpå, at, såwida det war natt, så skulle det
stilla behagliga lugnet intill morgonen fort-
fara, och imedlertid wille jag iaktaga all mö-
jelig försiktighet. Folket warnades, at sitta
och röras försiktigt i båten, hwarefter resan
fortsattes under mycken åhåga hos mig, at
mot=balancera den minsta slupens kräng-
ning. Rodden skedde på en fjerdedes mil nä-
ra, men förbi Odensnäs, och sedan längs ef-
ter en lång och smal fjärd, som war 1/2. eller
3/4. Mil lång och den jag aldrig hade farit
förr; men Torparena kände wägen. När sjö-
wägen ändades så bars Generalen af Torpa-
rena till Askas Kapell där han nedsattes i
Fäderne grafwen; hwarwid min suck war:
hwila Herrans nåd och wälsignelse öfwer dig
och dit stoft altid. &c: Detta aflopp hastigt
och snält; ty wår ankomst war wäntad och
alt förut i beredskap; och nu war det ansen-
ligen framlidit på mårgonstunden. Wi åter-
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wände straxt till hemfarten; och såwida slu-
pen skulle hemskaffas till Åbo, så kunde jag
icke hemförlåfwa Torparena; utan återresan
fortsattes, utan widare drögsmål, hwarefter
slupen återstäldes till ägaren, och Torparena
efter undfången wälplägning gingo hem
igen; hwilka dock sedan af Baron fingo sin
möda Hederligen betalt. 

XX. Capitlet. 
Min första publica Embets tid. 

Som nu Fröken efter Generalens död icke
behöfde alla rum i gården, som Hon hade
hyrt, så Hyrde Hon åter ut den öfra wåning -
en, och feck till Hyres gäst en Majors Fru
hwars namn war Gripenvall, som hade 2:ne
små döttrar och nödwändig betjening. Den -
na Fru war efter mitt tycke, den största
pjånk=warelse som kunde finnas ibland
menniskor; Jag för min del kunde föga för-
draga Henne och ynkade i mitt sinne Hen-
nes Man, som war nödsakad, at lefwa med
en sådan. Ty än pjånkade och kelade hon
med barnena öfwer all höfwa, än utropade
hon med sorglig ton: ”Ach min stackars Gri-
penvall, när skall jag åter få råka dig;” straxt
åter skrattade och pratade hon; och nästa
ögonblick ropade hon åter på sin Gripenvall,
hwilken med alla andra Officerare war utfa-
ren i kriget. At Hon war bekymrad om sin
mans lif och wälstånd tadlas ej, såwida hon
dermed röjde sin kärlek och ömhet för Ho-
nom, men sättet hwarpå det skedde och hela
Hennes wäsende, föreföll mig så högst äck-
ligt, at jag ej kunde fördraga Henne, och
undrade Högeligen huru Majorn hade kun-
nat fria till en sådan, jag för min del hade ej
kunnat begära en sådan flicka; Dock kärle-
ken hos honom lärer hafwa öfwerskylt alt-
sammans.

Några dagar efter Generalens bisättning,
kom Comministern wid Swenska Försam-
lingen Herr Ignatius till mig i Frökens gård
på eftermiddagen; ty jag hade ännu icke hun-
nit gå till mitt Logie. Hans ärende till mig tol-
kade han: med dessa orden: ”War god min
Herre och förestå min sysla blott i tre weckor;
Jag har angeläget at resa till Nyland och efter
den nämnde tiden kommer jag helt wist
igen.” Ehuru jag annars nog hade lust för Pre-
diko Embetet, så fant jag mig dock icke för
denna gången hugad, at åtaga mig en sådan
tjenstgöring. Jag swarte derföre: ”Jag kan nu
icke gärna tjena Herr Comministern i detta
fall, och jag hoppas at Herr Comministern
gunstigt ursäktar mitt afslag; jag skulle wäl
gärna göra det annars; men de och de om-
ständigheter göra, at jag önskar mig någon le-
dighet; det fins nu wäl i Staden någon annan
Prest, som både wore dertil ledig, som också
skikligare at förestå en sådan sysla.” Ty utom
det at jag ej gärna wille göra början med of-
fentelig tjenstgöring, uti en så förnäm och
uplyst Församling, som Åbo Swenska För-
samling, hwars Ledamöter woro blott Herr-
skap; så önskade jag antingen få wara aldeles
ledig, för at kunna med mera frihet och drift
fundera på de wettenskaper, som nödiga wo -
ro at känna, för at med någorlunda heder
kunna igenomgå Candidat examen, eller ock
söka någon waraktigare Station emellan Ter-
minerna. Derföre gaf jag ett nekande swar.
Men Han war enträgen i sin anhållan; Och
Fröken kom honom mycket till hjelp, som
sade: ”Herr Magistern kan ju åtaga sig det; det
är icke så lång tid, och nog går han ut med
saken folket till nöjes.” &c: så at jag nödgades
åtaga mig detta vicariatet, hwartill dock Frö-
kens anmaning mäst bidrog. 

I dessa dagar kom någon af mina wänner till
mig och berättade Huru Fru LandsHöfdings-
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kan Baronessan Armfelt, hade warit i myc-
ken åhåga om mig och Fröken; och sagt: ”De
böra wist icke få bo tilsammans; utan någon
borde säga åt dem, at sådant icke passar sig
hälst efter Generalens död.” &c: Jag märkte
häraf, at ryktet om, at wi skulle äkta hwaran-
nan, war i full gång, samt at Hon trodde at
jag bodde i samma gård, som Generalen ha-
de bodt; då jag likwist bodde icke allenast i
en annan gård utan ock wid en annan gata.
Jag tänkte dock härwid: Jag såge gärna, at I
woren utan bekymmer; föröfrigit må Ni
tänka hwad Ni will om mig, blott jag sjelf
har ett godt samwete och ej gifwer dem
någon skälig anledning till ondskefult prat.

Sedan nu, efter Generalens död, alt war tyst
och stilla; så yttrade sig Fröken en middag i
det Hon djupt suckade: ”Så är jag nu utan
förswar.” Jag förstod mycket wäl, hwaråt
Hon syftade med dessa orden; men tänkte:
Jag kan nu icke hjelpa saken, och låddes icke
förstå den rätta meningen deraf, hwarföre
jag antingen aldeles teg härwid, det jag nu
mera icke wäl mins; eller swarte några wan-
liga tröste=ord i anledning af Generalens
död. 

Men jag will som hastigast återkomma, till
min Mademoiselle Wallin, hos hwilken jag
på alt sätt sökte at inställa mig. Och till den
ändan hade jag om Söndagen den 13. budit
Nordqvist, Mademoiselle Wallin och Ma-
demoiselle Stadig, at eftermiddagen efter
Gudstjensten göra en liten spatser gång till
Murkuri, hwarest är en skön springe källa på
ett ganska behageligit ställe, på en god half
fjärdedels Mil wästerom Staden; dit man
ofta ibland geck at förlusta sig. Wi roade oss
där så godt wi kunde; och till qwällen gingo
wi till Pahaniemi by, hwarest wi spisade fil-
bunka och förfriskade oss med hwad annat

wi kunde hafwa med oss. I medlertid feck
jag tilfälle at tala med min Mamdemoiselle,
och förklara för Henne mina hjertas känslor,
och begärde Henne till min maka i en fram-
tid, eller så snart Gud täktes så förbättra
mina wilkor, at jag kunde med ära och red-
lighet föda mig och de mina. Orden härwid
mins jag nu icke widare; men jag sökte at ut-
trycka mig så ömt och wältaligt, som mig
möjeligt war. Hon å sin sida swarte ej härpå
något synnerligt om icke at jag borde slå så-
dana tankar utur hogen; emedan hon ej kun-
de bifalla min begäran. Jag hoppades dock,
at jag framdeles skulle något winna hos Hen-
ne, och at hennes swar torde blott wara flick-
ors wanliga första swar eller ett medel, till at
dermed reda sig utur första förlägenheten
wid ett så wigtigt och kanske owänttat til-
fälle eller tidpunkt, som skall grundlägga he-
la ens framtida lefnads sällhet eller olycka. I
medlertid war jag nu nögd med detta första
steget, och at hafwa brutit isen; Ty Hon
wiste åtminstone nu mina tankar, och kunde
således i stillhet närmare öfwerwäga saken.
Sedermera under hemgåendet till Staden, så
war hon ganska bedröfwad och tankfull,
hwilket hade det intryck på mig, at jag blef
äfwen så, hwilket gjorde, at wi ej talte många
ord under wägen; utom några likgiltiga saker
med Nordqvist. Detta Hennes sorgsna utse-
ende öfwertygade mig om, at mina ord hade
gjort ett djupt intryck hos Henne, hwilket
gaf mig något hopp at kunna lyckas i mitt
wärf i en framtid. Ty at Hon hade för mig
högaktning märktes tydligt; och ifrån Hög -
akning till ömare känslor är ofta ett lätt steg.
Och at Hon altid i någon mån tyktes und-
wika mig tilskref jag Hennes ungdoms blyg-
sell och förlägenhet. Wid hemkosten till
Staden tog jag afsked, hwarwid jag sökte, så
godt jag kunde, recommendera mig i Hennes
öma omtanka, och geck så hem full med oro
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och bekymmer innom mig sjelf, dock med
nogorlunda godt hopp.

Den 14. beslöt Fröken resa bort till Lemsjö-
holm till sin Syster och Madenoiselle Nican-
der skulle äfwen följa Henne; och skulle
Hon wara borta omkring 8. a 9. dygn. Hon
föreslog då at jag skulle göra Henne sällskap
och resa med till Lemsjöholm. Jag swarade:
”Huru kan Fröken föreslå mig en sådan resa?
Hon wet ju, at jag hafwer låfwat, at förestå
Comminister Ignatii sysla, som reser bort i
mårgon, jag måste ju nödwändigt wara här.”
”Ja”, sade Hon, ”will han intet resa med, så
gör Herrn som han will, jag kan intet för
Hans skull inställa min resa, icke eller kan
jag för hans skull här hålla hushåll; utan han
kan ju alt för wäl resa med oss.” Jag swarte:
”Nådige Fröken bör ju kunna tydeligen inse,
at jag nu omöjeligen kan resa härifrån; utan
Nådige Fröken måste wara god och antingen
lämna fram så mycket mat at jag kan lefwa
under Frökens frånwaro, eller också gifwa
mig litet pengar, så at jag sjelf må kunna
skaffa mig mat; Jag har ju min lön innestå-
ende och äfwen Testamentet; men jag begä-
rer blott så mycket pengar, at jag må kunna
bärga mig under Frökens frånwaro, och Nå-
dige Fröken wet ju sjelf, at jag nu är aldeles
utan pengar.” – ”Ja det kan jag icke hjelpa”,
swarte Hon, ”jag har inga pengar, at gifwa
Er.” ”Men”, Fortfor jag, ”Nådige Fröken kan
wäl icke lämna mig så aldeles hjelplös; det
war ju Hon sjelf, som så mycket anmanade
mig, at åtaga mig Comminister Ignatii
Tjenstgöring under Hans frånwaro; får jag
icke mat, så må jag wäl få litet pengar, på
min Lön, det må wara aldrig så litet.” –
”Nej”, swarte Hon, ”det kan jag icke göra.”
Och så reste Hon bort utan at lämna mig det
minsta, hwarken mat eller pengar. 

Jag war nu således stadd i den aldra brydsam-
maste belägenhet. Jag ägde knapt en plåt i
min wärjo, och war ifrån Fröken så helt och
hållit utstött. At gå på Spisqwarter hwart
mål wille jag högst ogärna ty jag afskydde at
sitta där ibland så mångfaldigt sort folk och
höra på alla deras dårskaper och swordomar,
änskönt jag war säker at hos Fru Edner få
credit. Dessutom wiste jag icke eller hwarest
jag skulle få låna något pengar; ty jag hade
ingen at wända mig till. Men hwad som mäst
låg mig om hjertat war, at söka i möjeligaste
måtto sauvera Sterbhusets heder; ty det
skulle nödwändigt göra upseende ibland all-
mänheten, om det blefwe kunnigt, at jag så
hade blifwit utstött ifrån huset, så tilsägan-
des så snart Generalen hade gifwit up andan;
och så lämnat handlös då jag ännu hade åt-
skilligt at bestyra för Stärbhusets räkning,
hwarom nedanföre. Jag war wäl öfwertygad,
at skammen härföre ingalunda war min,
utan Frökens; men jag fant dock min skyl-
dighet nu owilkorligen wara, at härwid äf-
wen sorgfälligt söka bibehålla Hennes heder,
och dölja Hennes swaghet; och detta ännu
mera för Baron och FriHerrinnan Carpelans,
samt FriHerrinnan Flemings, jämte de öfriga
Syskonens skull, hwilka jag säkert wiste
skulle högeligen förtryta detta Frökens up-
förande, om det blefwe dem kunnigt, och
ännu mera om det blefwe utspridt ibland all-
mänheten. Detta war således för mig en
mycket ömtålig sak; ty wända mig hwart jag
än wille, så war nödigt at hafwa något antag-
ligt at förebära, hwarföre jag nu icke mera
spisade i Stärbhuset. I detta bryderi beslöt
jag at gå till Herr Comminister Ignatius och
begära af honom litet pengar såsom arfwode
för min tjenstgöring; tänkandes: Han är en
Hederlig man och allmänt känd för en rätt-
skaffens lärare och således ädelt tänkande,
han kan wist icke utsprida hwad jag honom
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häraf kan anförtro; och så will jag skaffa mig
litet mat om qwällarna och till frukost på
min kammare och låta hämta middagen
ifrån Edners såsom jag förr hade gjort. Jag
geck så genast till Honom och androg mitt
ärende ungefär som följer: ”Herr Magister,
war nu så honette och lät mig få litet pengar;
Jag finner wäl at det är mycket ohöfligt af
mig gjort at begära pengar förr än jag har
gjort Herr Magistern något biträde i Tjenst-
göringen; men jag är nödsakad härtill; ty
Fröken har rest bort utur Staden på någon
tid och nu är jag aldeles utan pengar, så at jag
icke har något at skaffa mig mat före; der-
före hoppas jag, at Herr Magistern gunstigt
ursäktar detta mitt steg.” Med flit nämde jag
icke widare om Frökens upförande, för at så
långt möjligt war skona Henne; utan at än-
dock wika ifrån sanningen. Han swarte: ”Ja
det skall wist ske, Herr Magistern skall dock
i alla fall hafwa något för sitt beswär.” Och
så gaf han mig 2. Riksdaler. Derpå geck jag
hem i afsigt at reglera om min kosthållning;
Men när jag kom till Frökens gård, så sade
Hennes Piga, (hwilken Hon ensam hade
lämnat qwar för at hafwa upsikt öfwer alt)
således till mig: ”Herr Magistern behöfwer
icke wara bekymrad om mat och kosthåll-
ningen; utan jag will se till at så ställa till, at
Herr Magistern skall få mat i huset af det
lilla som jag kan hafwa för hand och Fröken
har lämnat åt mig, endast Herr Magistern
will wara nögd dermed.” Öfwer detta tilbud
blef jag ganska glad och antog det med tack-
sägelse; Och tyktes jag nu hafwa löst en tung
börda, så wäl för matbekymret skull, som
ock för Stärbhusets heder skull, som förr
sagt är; ty hwad skedt war kunde nu lättare
hållas dolt, hwarföre jag långt häldre war
nögd at spisa i huset i all tarfwelighet, än at
allmänheten skulle få någon anledning, till
några, för Stärbhuset menliga gissningar el-

ler prat= och sqwaller ämnen. 
At detta Frökens upförande emot mig för-

argade mig något, det kan, utan twifwel hwar
och en finna. Ty at så blifwa stött ur huset så
snart Generalens lik war afförd till sitt hwi-
lorum, det kunde ej annat än chagrinera en
hederlig karl, hälst jag alt hitintill hade haft
hwarjehanda bestyr för Stärbhusets räkning
och ännu återstod något at göra; ty ansåg jag
det icke för mycket at få lefwa på samma fot
i huset ännu några weckor. Men Frökens af-
sigt med alt detta lärer, utan twifwel warit, at
på detta wiset få mig behändigt ifrån huset;
ty tänkte Hon säkert: annars måste jag föda
Honom och Gud wet när jag slipper Honom.
För samma orsak skull förmodeligen war Hon
så enträgen at förmå mig at åtaga mig Com-
minister Ignatii Tjenstgöring; tänkandes:
Han har då straxt en annan Station och då
bör jag slippa föda honom; och för at under-
hjelpa saken så mycket bättre; så, kanske, fö-
retog hon med flit denna resan till Lemsjö  -
holm. Ty som Hon, enligit Generalens Testa-
mente, war ensam arfwinge af all Hans lösa
egendom; så war det således på Hennes be-
kostnad ensamt som jag lefde. Men i alla fall,
så finner hwar och en, att sättet hwarmed
Hon sökte winna sitt ändamål war högst oar-
tigt, till det lindrigaste sagt. 

I dessa dagar feck jag med twenne Poster
efter hwarandra 2:ne bref ifrån Baron Car-
pelan i Stockholm i hwilka han betygar sin
Saknad af sin Farbror, beklagar sig öfwer sin
gikt, som alt hitintill hade hindrat hans
hemresa. Säger sedan: ”Jag tänker mig sjöwä-
gen, will Gud nästa wecka härifrån, om lä-
genhet gifwes, som skall wara swårt om.
===. Fröken wet bättre än jag, huru min
Hulda Farbror i tiden förordnadt om sin be-
grafning; at Hans Lekamen blifwit förd till
Famillie grafwen är det jag önskat; Hans
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kista hade bordt få ett wackert nu brukeligt
beslag.” Anordnar så om notifications bref-
wens kringdelande, som han i brefwen hade
mig tilsändt; och om hwilket jag måste be-
styra. 

Till swar på slutet af mitt sista bref (Se pag:
584. Denna Bok:) skref Han på en lös lapp
som följer: 

”Jag märker at Ni fortfar med Edra för-
djeflade mistankar, icke hederligt än mindre
af en Prestman at tro raller och sqwaller, som
är lögn, och det på min salighet, den jag will
wara så mån om, som någonsin Ni, som tror
Eder wara rättskaffans, men aldeles intet nu,
då Ni hyser så nedriga tankar om mig, utan
den minsta anledning, horribelt, at en Prest
will påtruga en synder, och just därmed för-
syndar sig sjelf och bryter emot kärleken till
sin nästa. Ni har så länge warit i mitt hus, at
Ni borde känna mina böjelser, men det ser
ut, jag emot min wilja får säga om Eder som
ordspråket lyder.

När jag kommer hem will Gud, will jag
alfwarsammeligen weta, hwarifrån denna
hordoms Andan härstammar, och blir ej
nögd med annat än at få weta rätta origine;
ty annars håller jag Eder at sjelf wara updik-
taren.

Jag har, ty wärr nog tyngd på mina skuld-
ror, än at owetandes än bli mera trykt, ald-
raminst passande wid ett sensibelt dödsfalls
notificerande tillika.” 

Dessa rader röja mycken bitterhet, och det
war icke utan, at ju jag något fruktade för
Barons återkomst, och at han wille truga mig
at uptäcka, hwad jag enligt min Presta ed
owilkorligen borde förtiga. Hans beskyll-
ningar emot mig för mitt owärdiga upfö -
rande såsom Prest, hwarken oroade eller för-
argade mig; ty mitt samwete sade mig min

oskuld, och at jag, efter mitt tycke, af ett
redligt och rättskaffans nit, fast med fruktan
och oro hade tagit detta steget. Ty hoppades
jag, at Gud i alla fall altid wille wara mitt be-
skydd. Dessutom undrade jag icke på at Ba-
ron wore något förtrytsam i fall Han war
aldeles oskyldig, såsom dessa hans bref, så
påtagligt tyktes ådagalägga; ty kunde jag icke
lägga på sinnet dessa Hans beskyllningar.
Men ware härmed huru det will; så måste jag
tillstå, at å hwilkendera sidan brottet war,
(emedan antingen den anklagande eller den
beskylte måste nödwändigt wara brottslig)
så röjde sig, å ena sidan, en utmärkt illistig-
het i sammansättningen af sina upgifter, och
å den andra en oärhörd hårdnackenhet, at
neka, och i alla fall war den brottslige af des-
sa twå högst straffwärd. Men anledningarna
och omständigheterna tycktes dock wara så
bindande, at sannolikheten snarare syntes
wara Herr Baron till nackdel, hälst när man
besinnade Hans sträfwa sinnelag; dock fant
jag nog at motsatsen kunde wara möjelig. 

Nu hade jag emottagit vicariatet, och blef
den 16. kallad af Hanskmakaren Fingerros,
at döpa Hans barn, som kallades Henrik
Johan och som war det första barn, som jag
har döpt. Derwid hände den lilla omständig-
heten, at jag hade swårighet wid at läsa dö-
pelse Formulairet, emedan det skimrade för
mina ögon, så at jag hade swårt at se orden i
boken; dock kunde ingen af de närwarande
märka det. Detta tillskref jag owanan och
åhågan, samt någon blygsel för främmande,
som woro där, hwilka alla woro mig obekan-
ta, som säkert gjorde, at det började skimra
för mina ögon; så at jag nödgades anwända
all upmärksamhet för at icke läsa orätt. 

Ibland andra mina Embets göromål war
äfwen, at hwar morgon hålla bön i Kyrkan,
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hwarwid Herr Ignatius altid brukade icke al-
lenast, at upläsa, utan ock förklara ett Capi-
tel i Bibeln; Jag wille i detta afseendet icke
wara sämre; ty såg jag altid på Capitlet förut
något litet på min kammare, och talade der -
öfwer i kyrkan så godt jag kunde; och som
jag hade någorlunda godt före at tala ifrån
Prediko=stolen, så want jag snart likaså stort
förtroende och loford i detta fall, som Com-
minister Ignatius; och mig fattades aldrig
åhörare. Ibland dessa woro twenne något
gamla Mademoiseller, eller Fröknar som wo -
ro Systrar, hwilkas namn jag har förgätit, och
hwilka aldrig försummade at gå i Kyrkan;
som wisserligen woro rätt upriktiga och ni-
tiska samt alfwarliga i sin Gudsfruktan,
hwarföre de också woro Herr Comminister
Ignatii favorit Personer. Dessas förtroende
want jag också fullkomligt, ehuru jag just ej
kom i någon synnerlig bekantskap med dem.
Den 3:dje eller fjerde mårgonen när jag efter
bönstunden skulle gå hem ifrån Kyrkan träf-
fade jag den äldre af dessa Mademoiseller i
Kyrko=dören, som gaf sig i tal med mig. Och
sedan hon hade tackat mig för mitt arbete,
det Hon behagade kalla förträffligt; så fort-
for Hon ungefär som följer: ”Herr Magistern
må wara öfwertygat, at jag ömmar hans be-
lägenhet och deltager rätt mycket deruti. Ty
jag känner huru han har blifwit lämnat al-
deles hjelplös; men gif sig tilfreds och war
wid ett godt mod; Herren Gud som alla hjel-
per har också utwägar för honom allenast
man kan förtrösta uppå och förbida hans
hjelp. Derföre förlita uppå honom, så blir
han wist hulpen;” &c: Jag tackade för Hen-
nes godhet och deltagande, och sade at det
altid hade warit min glädje at öfwerlämna
mig i Guds beskydd. &c: Hwarefter wi togo
afsked ifrån hwarandra, och geck jag hem
tänkandes: Så kunde du då Ignatius icke tiga
med det lilla som jag anförtrodde dig, at du

genast skulle berätta det för dessa qwinnor,
hwilka jag wäl ansåg för upriktiga på sitt wis
i sin Gudsfruktan; men hwilkas tungor, jag
tykte mig finna, ofta woro syselsatta med
andras fel, hwilket gemenligen plägar wara
gamla devoters wanliga fel. Jag förtröt något
litet denna Hans pratsamhet; ty jag war näs-
tan säker, at hon omöjeligen ifrån något an-
nat håll hade kunnat få weta det; ty med
Frökens Piga hade de wist icke någon be-
kantskap; utom det at jag war nästan ful-
komligen säker at hon wist aldrig hade talt
ett ord derom. Jag fruktade således at saken
snart skulle komma i hwars mans mun, som
just war det, som jag med all sorgfällighet
hade sökt at förebygga; Dock hörde jag aldrig
någonsin sedan ett ord härom ifrån något
håll, som nog gladde mig. 

En annan mårgon, under hemgåendet ifrån
kyrkan, där jag denna gången hade något
talat om Guds nådefulla försyn, på hwilken
man i all nöd och motgång bör förlita; så
geck jag hem i sälskap med en ung beskedlig,
stilla och saktmodig Student som hette Mei-
nander, med hwilken jag wäl war något, men
icke förtroligt bekant. Han Hade och warit i
Kyrkan, och började derföre nu under hem-
gåendet at äfwen tala om Guds nådefulla
Försyn, och huru tröstefult det är at få öf-
werlämna sig i hans hand; ”men”, tillade
Han: ”det är swårt at trösta sig härwid när
man wet med sig sjelf, at man sjelf är orsa-
ken till sin olycka.” Jag, som icke kände or-
saken till detta Hans yttrande, kunde just ej
stort swara honom härpå, utom at Guds nåd
och godhet är stor när man ångrar och bätt-
rar sig ifrån sitt fel; ty jag kunde för ingen
del föreställa mig at han sade detta med til -
lämpning på sig sjelf; ty jag wiste icke at han
war stadd uti någon olycklig belägenhet.
Men efter någon tid feck jag af Reichardt
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höra hans swåra belägenhet, och då först för-
stod jag, at han härmed sökte at komma i
något närmare förtroende med mig för at sö-
ka någon tröst, eller åtminste undersöka, om
jag kände Hans olycka. Jag ångrade då at jag
icke gaf mig i samtal med honom, så hade jag
kunnat wara honom till någon Hugswalelse
och uprättelse; men då mera kunde det icke
gärna ske. Hans olycka war denne: Han war
Informator hos en sin Slägtinge, en hederlig
handtwärkare i Staden, som hade en nyss
fullwuxen dotter. En eftermiddag då Föräld-
rarna woro utgågna och hans Discipplar äf -
wen woro ute, kom Flickan ned till honom i
Hans ensamhet och säger: ”Cousin lätt oss
göra det och det;” och i ett förwillelsens ög-
nableck förglömde de sig aldeles, och följden
deraf började nu blifwa synbar. Och det som
wärre war; de woro Cousiner så at de måtte
först hos Konglig Majestet söka tillstånd till
sin förening;89 och han war wist icke i den
belägenhet at hafwa hustru och barn; men
at uprätta flickans och Föräldrarnas heder,
war hans owilkorliga skyldighet. Detta alt
kunde ej annat än högst smärta hans öma
och annars beskedliga och ädla hjerta. 

Den 23. blef jag buden till Stadswakts Ser-
geanten Lind för at begrafwa Hans dotter,
hwilket war det första Lik, som jag jordfäs-
tade. Wi återgingo sedan till graföls gården
på Ryssbacken och drucko ett godt graföl. 

Nu war Fröken återkommen, och hade re-
dan förr än jag kom till Henne, af sin Piga
blifwit underrättad om, huru hon hade för-
sedt mig med mat. När jag då kom till Hen-
ne war hon ganska munter, god och nyter,
och sade med mycket wänligt löje: ”Och
Herr Magistern har warit så god och hållit
till godo och warit nögd med det lilla, som
min piga har kunnat anrätta till mat, jag wet

intet huru Herr Magistern har kunnat wara
bärgat dermed.” m:m: Och tycktes Hon nu
med sin wänlighet wilja godtgöra sitt sista
upförande emot mig. Och ehuru Hon icke
lät märka sig, så tykta jag dock, at Hon war
half flat deröfwer; antingen hon sjelf insåg
sitt mistag eller FriHerrinnorna Fleming och
Carpelan hade förestält Henne Hennes ofog,
i fall de det kände; är hwad jag icke kunde
utreda. Emedlertid swarte jag lika wänligt:
”Åh jo! wi hafwa bärgat oss braf nog, och jag
hafwer warit belåten dermed.”

Nu borde Fröken wara betänkt uppå at hålla
ordentelig Bouptekning efter Generalen, ty
ehuru Hon hade Testamente af Generalen på
all Hans lösa egendom, så feck den dock icke
försummas. Med FriHerrinnan Fleming,
som war återkommen till Staden samrådde
wi i detta afseendet; Då det beslöts, at jag i
förwäg skulle i Concept upsätta ett Bouptek-
nings Instrument, på det alt måtte wara i
ordning wid den rätta skeende Bouptek-
ningen. Nu, när man undantager Generalens
silfwer, som war wärkeligen wackert och be-
tydande, så war Bouptekningen föröfrigit
ganska ringa, för at wara efter en ogifter Ge-
neral. FriHerrinnan Fleming sade derföre till
Fröken: ”det här är nog ringa egendom för
att wara efter wår Farbror, och det är skam-
ligt, at framte en så ringa Bouptekning Der-
före är min tanka, at wi upsätta ännu åt-
skilliga saker deri, at Bouptekningen må
blifwa någorlunda hedersam; Det är ändock
ditt altsammans ehwad det är mer eller
mindre; du förlorar derwid intet mer än
några skillingar mer åt de fattiga,90 som
egenteligen ingen ting betyder. Alla känna
den ansenliga Pension, som Farbror upburit
i så många år och derföre wänta de utan
twifwel at hans egendom skall wara någor-
lunda hedersam.” Fröken fant sig häruti; och
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wi införde här och där något af wärde som
icke fans i huset, hwarefter jag renskref alt-
sammans. Generalens qwarlåtenskap war
wäl icke alt för ringa; men i betraktande af
nyssnämde omständigheter så war den dock
obetydlig; Ty sade Friherrinnan Fleming.
”Jag will icke, at det skall sägas, at Farbror på
sin ålderdom har lefwat likasom i torftig-
het.” Detta blir altid snarare en omständig-
het, som mera länder till Generalens beröm
än till tadel, när man känner orsaken dertill;
Ty, som jag förut lärer anmärkt, så kunde
hans ädla och goda hjerta icke neka sina be-
höfwande Brorsbarn, när de tidt och ofta,
den ena då och den andra då, kommo och
bådo Honom: ”Söta Farbror: Hjelp mig! jag
behöfwer till det eller till det;” ty war ofta,
af denna orsak, Hans pensjon i förtid åt-
gången. 

I dessa dagar hade en Prestman blifwit död,
wid namn Borenius, en gammall Comminis-
ter i Masco, som nu en gång omtaltes; hwar-
wid Fröken sade till mig: ”Om Ni wore så
pass min Herre.” Jag hörde häraf huru slät
tanke hon hade om mig; men jag log häråt i
mitt sinne, swarte ingen ting derpå, men
tänkte: Du må hafwa denna förmenta satis-
faction, at tro mig hafwa en slät Caracter,
det hjelper icke at söka öfwertyga dig om
wederspelet, och sådana dina tankar äro en
fölgd af hwad oss emellan är händt, ty må jag
förlåta dig; emedan du tror dig wara oskyl-
digt öfwergifwen &c: Men känslan af mitt
inre wärde tilfredsstälde mig, och sade mig,
at mitt upförande emot Henne altid hade
warit sådant, som en ädel och hederlig man
altid bör förhålla sig, och hwar och en sådan,
i mitt ställe, hade wist icke annorlunda kun-
nat upföra sig. 

Som jag hoppades, at mitt hjertas begäran

till Mademoiselle Wallin änteligen skulle
winna en lyckelig framgång, hälst min Wän
Nordqvist så mycket upmuntrade mig och
gaf mig godt hopp; ty bestälde jag hos Guld-
smeden en liten Guldring; ty en stor hade jag
icke råd till; utom det jag tänkte: är Hon för-
nuftig, så försmår hon wist icke det lilla;
utan sätter säkert ett stort wärde derpå, ifall
hon sätter något wärde på min person. Detta
gjorde jag i afsikt, at gifwa Henne den; ty om
Hon ser, tänkte jag, at jag gör fullkomligt
alfware af saken, så torde jag lättare winna
Hennes kärlek; och får jag Henne till at
emottaga den, så har det sedan ingen nöd.
Denna ringen feck jag färdig den 25. och för-
summade mig icke at straxt gå till Bror
Nordqvist, på den tid, som jag wiste at Ma-
demoiselle Wallin war hemma. Jag råkte
Henne och talte med Henne om min begä-
ran så godt jag kunde, och efter någon
stunds samtal, så wille jag gifwa Henne ring-
en; Men hon förblef wid sitt förra swar, at
Hon ej kunde bifalla min begäran och aldra-
minst at nu emottaga någon gåfwa eller 
någon ring. Det oroade mig wäl, at Hon ej
emottog ringen; men hoppades dock at
framdeles wara lyckeligare; ty Hennes sätt at
bemöta mig röjde icke det minsta förakt;
utan twärtom mycken högaktning. Jag geck
så hem med ringen på fingret på wänstra
hand. Och när jag spisade middag hos Frö-
ken, så war jag mera mån om at dölja den, än
at med upsåt framte den för Frökens och
Mademoiselle Nicanders syn. Den senare
blef honom dock först warse, och sade: ”Nej
se! Har icke Herr Magistern nu fått sig en ny
guldring; nå lycka till Honom.” I det samma
feck ock Fröken se honom; och sade ungefär
det samma. Jag swarte: ”Jag har för ro skull
rådt mig honom, för at icke aldeles wara
utan; Denna lilla kan wäl passa at sitta på
mitt finger.” Men Fröken blef härwid mera
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tyst och när jag såg till, så stodo tårarna Hen-
ne i ögonen; hwilket något oroade mig; men
kunde dock icke hjelpa Henne. 

Utaf en bekant Student wid namn Cretalen
hade jag i dessa dagar fått höra, at i Nagu
Socken hade vice Comministern Himberg
dödt och de woro således där i behof af Prest
hjelp. ”Herr Magistern”, fortfor han, ”bör
höra efter at få komma dit, hwilken Station
wore god at få emottaga emellan Terminer-
na, som altid wore bättre än at ligga i Staden
och hålla sig sjelf.” Jag gladdes öfwer denna
underrättelsen och tackade Honom derföre,
samt yttrade mig: at jag skulle göra mig här-
om underrättad. Och som jag den 24. feck
höra, at en ung prest derifrån wid namn
Abraham Gottskialk war kommen till Åbo,
så sökte jag genast upp honom, och frågte
honom, huru härmed förewette. Han swarte
at de wist behöfde en Prest till biträde i den
dödas ställe; men han kunde icke widare säga
derom något, emedan Han icke wiste huru
hans Morbror Herr KyrkoHerden Mjöd wille
dermed anordna. – På min frågan: huru det
förewette med detta vicariatet, om Commi-
nistern war sjuk eller gammal, swarte Han:
”Comministern, ehuru frisk och sund, har på
14. a 16. år icke gjort någon tjenst; utan han
bor i Rimitto Socken på ett Rusthåll, som
han äger och heter Salonius” (just den sam-
me, som är omtalat pag: 179. och 181. Andra
Bok:) ”Han är en ussel stackare, som icke kan
göra sin sysla, och derföre har Consistorium
warit nödsakad, at sätta en vicarius i hans
ställe, som nu är död; ty behöfwa wi nog
hjelp till dess Consistorium hinner förordna
en annan i hans ställe.” – Jag bad då honom
wara så god och hos KyrkoHerden sin Mor -
bror söka så begå saken, at jag måtte antagas
såsom interrims vicarius emellan Termi-
nerna, samt bad hoom om swar härom i ett

bref med det aldra första, hwilket han låfte
fullgöra. 

At Mademoselle Nicander bodde hos Fröken
sin Moster har jag förr nämt och äfwen pa-
gina 495. och 496. denna Boken någorlunda
gifwit hennes beskrifning. Hon war föröfri-
git en god flicka, stilla och saktmodig, ägan-
de fadrens sinnelag; men war ej synnerligen
fallen at lära, och något långsam i sina göro-
mål, och som förr sagt är, Loco citato, ännu i
upförande, något hwad man kallar slyngel-
aktig eller tölpaktig. Såwida jag nu, efter ett
så långt sammanwaro, war blefwen bekant
med Henne, så tog jag mig frihet en dag, och
härmade Hennes gång, för at så mycket tyd-
ligare wisa Henne det wanställande deruti,
och at det så mycket mera måtte wärka hos
Henne till rättelse. Men detta förtröt Hon,
hwarföre Hon sade till mig: ”Det anstår Herr
Magistern, såsom Prest, rätt illa, at så där
härma folk och således göra gäck och narr af
en.” Jag swarte henne med en glad och wän-
lig ton: ”Jag gör icke gäck af Mademoiselle,
ej eller menar jag illa dermed; Mademoisel-
len bör ju finna, at det snarare sker af wän-
skap, på det Mademoiselle så mycket tydli-
gare måtte se det obehagliga och osmakliga
i Hennes gång, at Hon så mycket lättare
måtte kunna rätta sig, således må hon sna-
rare anse det såsom en fölgd af min wänskap
och wälwilja emot Henne än som något an-
nat.” Men hon wille icke finna sig gärna här-
wid till dess Fröken, som också war inne,
äfwen instämde med mig till at blidka Hen-
ne, och jag fortfor: ”Om jag på Mademoisel-
lens bak, eller i främmandes närwaro så hade
upfört mig, så hade Hon haft mycket skäl, at
bestraffa mig härföre, och då hade jag wist
warit nedrig; men nu icke.” hwarefter Hon
blef mildare och nögd. 
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Nu war Baron hemkommen ifrån Stock-
holm och kom till Åbo den 1. Augusti då jag
icke war utan räddhoga för hans wrede. Så
länge Han war hos Fröken, så märkte jag
icke det minsta misnöje hos honom; men
när han skulle gå derifrån, så måste jag, på
hans begäran, följa Honom, det jag aldeles
icke kunde undwika. Men när han kom på
Torget, sade han med en arg och bister ton
och upsyn: ”Hwad för satans uptåger tar Ni
Er före, at så belacka mig i Edra bref, och
löpa efter sqwaller.” &c: Jag swarte ”Jag hop-
pas at Nådige Herr Baron icke tilräknar mig
det till fel; ty jag har trodt mig för samwetet
skull wara nödtwungen at så handla.” – Han:
”Men Ni måste nödwändigt säga mig hwil-
ken den djefwuls menniskan är, som så har
beljugit mig.” – ”Förlåt mig, Nådige Herr
Baron” swarte jag, ”det kan jag omöjeligen.”
– ”Hwarföre icke?” sade han, ”Ni måste; an-
nars skall jag så straffa Er för Er näswishet,
så at Ni skall minnas det.” – ”Jag skulle wist
Herr Baron säga det, om jag kunde för min
ed skull; och jag rår intet derför, at lagarna
äro sådana.” I det samma kommo wi så
ibland folk, så at Baron intet längre kunde
fortsätta detta samtalet; och hwem war glad
deröfwer om icke jag. När jag sedan i hans
qwarter hade fådt expedierat det ärendet,
hwarföre jag hade fölgt honom, så war jag
icke sen at gå derifrån, glad at jag för denna
gången slapp at undergå någon widare sträng
examen, som hade kunnat sätta mig i fres-
telse at bryta min tysthets ed; ty jag kände
huru mitt hjerta war timidt och rädd.

Nu feck jag ock betalt för min Informa-
tion för lilla Baron Fleming, och tykte de at
jag begärde ganska litet. Men jag förstod ej
at begära, och war nögd med det jag feck. 

Nu war jag högst bekymrat om, hwarest
jag skulle wända mig sedan nu min vicarie tid
snart led till slut. Med otålighet wäntade jag

på några underrättelser ifrån Nagu; men inga
sådana kommo och som nu mina göromål
hos Fröken hade nådt sitt slut, så wille jag för
ingen del längre wara Henne till last; ald -
raminst en gång till ställa mig i den belägen-
het at blifwa utstödt ifrån huset; utom det,
at jag sjelf längtade efter, at med allone
blifwa skild ifrån huset. Jag beslöt derföre at
genast sjelf resa till Nagu för at höra efter om
det wore möjeligt, at där få någon Station
emellan terminerna; och öfwertalte derföre
en annan Prest at förestå Ignatii sysla en par
dagar under min frånwaro. Jag hörde derföre
efter om någon båt wore i Staden ifrån den-
na Socken, som skulle fara och war så lycklig,
at genast träffa en sådan, som den 4. war res-
färdig. Jag tog så afsked af Fröken och Made-
moiselle Nicander och reste på denna båt till
Nagu; derpå hade jag till sällskap twenne be-
skedliga och blygsamma flickor, som woro
Ländsmans döttrar, och som ägde båten; re-
san war således ganska nöjsam och wädret
ganska wackert. Wid framkomsten wiste de
mig hwarest Prestegården war; men de stego
ej i land förr än wid Kyrkan, och wiste mig
derifrån wägen till Prestegården, som låg un-
gefär, en half fjerdings wäg derifrån. Jag geck
straxt helt ensam dit, sade mitt namn och 
begärte råka KyrkoHerden Mjöd. Han war
hemma och jag blef genast beledsagadd till
Hans kammare. Jag anmälte mitt ärende,
blef höfligt emottagen, och feck till swar; at
som det nu är qwällen, så hinna wi nog i mår-
gon öfwerwäga den saken. Han hade mig ned
till det öfriga Herrskapet och inqwarterades
jag ofwer natten i den andra byggningen, och
dagen efter blef det afgjort, at jag skulle få
komma dit; men KyrkoHerden önskade, at
det måtte ske förr ju Häldre. Hwilket jag
lofte skulle skje, så snart jag återkomme till
Åbo, ifall jag finge någon som wille förestå
Comminister Ignatii Sysla i Åbo; men i an-
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nat fall måste jag dröja ännu i 8. dagar; ty då
först wäntades Herr Comminister Ignatius
åter ifrån Nyland. Och som en båt ifrån hu-
set dagen efter skulle resa till Åbo så reste jag
på den, den 6. derifrån åter till Åbo. Jag war
så lycklig, at få en, som emottog mitt hafda
vicariat för den återstående tiden; och jag be-
styrde straxt om mina afairer; tog med mig
de nödigaste kläder och lämnade det öfriga
af mina saker i Åbo; tog så, med all höflighet
och wänskap, afsked af Fröken Carpelan och
Mademoiselle Nicander, och reste den 8. på
samma båt, som jag hade återkommit, til-
baka till Nagu, utan at hafwa fått tilfälle at
förut träffa min Mademoiselle Wallin. Frö-
ken Carpelan flyttade också, innan kort, med
sin Syster dotter ifrån Åbo; och har jag sedan
ej haft med Henne många afairer; ja: knapt
råkt Henne. 

XXI. Capitlet. 
Första wistandet i Nagu.

Min kammare hos Herr KyrkoHerden Mjöd
blef den samma i hwilken jag förra gången
war inqwarterad. Och det första jag dagen
efter gjorde war at skrifwa följande de bref
till min Mademoiselle Wallin.

”O! huru gärna hade jag icke önskat, at få tala
några få ord med Mademoiselle före min af-
resa ifrån Åbo; men när den lyckan war mig
så aldeles förment, så skall dock ingen ting
kunna förhindra mig at skrifwa Mademoi-
selle till. Men detta ordet Mademoiselle fö-
refaller mig så swårt, ach tillåt mig derföre,
at härefter kalla och wärkeligen anse Henne
för min wän, min öma och högst älskade
wän. Får jag då icke påminna Tit: de få ord,
som jag talte med Tit: i Fru Stadigs kammare,
jag försäkrar, at hwad jag då talte war uprik-
tigt och det gjorde mig ondt, at Tit: tyktes

wilja draga det i twifwelsmål. Derföre för-
säkrar jag nu, på det upriktigaste, at jag wör-
dar Tit: på det högsta, och älskar Henne på
det ömaste; ja ord och uttryck felas mig för
at kunna så beskrifwa den upriktiga kärlek,
som jag bär till Tit: en kärlek som jag redan
förmärkte hos mig den första stund jag hade
den lyckan at se Tit: och som ej skall uphöra
förr än lifwet. Ach at jag ock wore så lyckelig,
at kunna winna min Wäns förtroende, öm -
het och kärlek, hand och hjerta; ett så smick-
rande och intagande ett så glädjande och
uppmuntrande fast förmätit hopp, wågar jag
göra mig; och jag hoppas, ja: jag beder på det
förbintligaste, at Tit: icke måtte wara så hård
och aldeles omkullslå detsamma. At mitt
hjerta brinner af den ömaste och renaste kär-
lek, kunde jag wäl, utan at säga osanning till-
skrifwa Tit: intagande och förblindande
skönhet, hwilken jag med alt skäl skulle kun -
na uphöja; men som jag är öfwertygad om at
Tit: skulle anse sådant för smicker, och jag
icke eller är fallen för at smickra, så lämnar
jag ett sådant Romanspråk, och säger helt 
upriktigt, at Tits: sediga, stilla, saktmodiga,
fromma och dygdiga upförande, samt den
likhet, som tyckes röja sig i wåra sinnelag och
tänkesätt, är det förnämsta, som har upeldat
mitt hjerta och deruti uptändt den låga, som
endast för Tit: brinner. Men torde hända, at
hos mig torde finnas alt för många skäl der-
till at Tit: torde förakta denna min rena kär-
lek; ty jag är ju född af ringa dock hederliga
Föräldrar, och har således ingen annan Adel
än en ren dygd, hwilken jag altid har efter-
sträfwat, sökt och än framdeles, med Guds
hjelp will eftersträfwa at utöfwa. Jag är ännu
en fattig lös och ledig karl; men jag wet at
Gud ännu är rik och har än mycket godt ogif-
wit; ty han har hittils underligt dragit mig
fram, så at jag ej är någon skyldig, och jag
hoppas, at Han ock än hafwer utsedt min
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lott, så at jag må kunna föda mig och de
Mina. Tit: ser då, at min afsikt icke är at gifta
mig så länge jag är utan sysla; men så tycker
jag ändock, at det intet wore något ondt uti,
om jag kunde blifwa så lyckelig, at imedlertid
winna Tits: öma kärlek och hjerta, och wi
kunde ingå oss emellan en förening och tro-
lofning; ty så hafwa många före oss gjort, och
då wore wist detta det kraftigaste medel, at
upmuntra mig till at, på alt möjeligt sätt, söka
blifwa Tit:, som är en så ädel, wältänkt, och
dygdig Person wärdig. Tit: finner häraf, at jag
lämnar Tit: härmedelst alt mitt förtroende,
och hafwer upriktigt öpnadt mitt hjerta och
mina tänkesätt; jag beder derföre på det öd-
mjukaste, at Tit: täktes wisa mig den grace,
och äfwen med lika upriktighet och förtro-
ende med egen hand skrifwa mig till blott få
ord, och jag försäkrar, at ingen ting i werlden
kan wara mig kärkomnare, och jag bedyrar,
at jag på intet sätt reflecterar på stylen. Men
tiläfwentyrs torde Tit: icke wilja yttra sig
härom på en främmande ort och utom sin
Herr fars wettskap; men det gör ingen ting;
ty jag bedyrar, at jag på intet sätt hafwer
tänkt, at gå andra än dygdiga och rena wägar,
och will ock i sinom tid hos Honom äfwen
andraga mitt åliggande; och beware mig Gud
at jag på något sätt skulle bedraga och förleda
Tit: eller hysa andra än redeliga och dygdiga
afsikter. 

Men jag hafwer med oro funnit, at Tit:
altid har flytt mitt sälskap och umgänge; ach
säg upriktigt om jag på något sätt har för-
brutit mig, så will jag söka, at förbättra så-
dant. Men torde hända at förnämsta orsaken
härtill wore den, at någon annan redan wore
lyckligare än jag, och hade wunnit Tits: hjer-
ta och ömhet; om så är, ach så säg mig det
upriktigt; befall: och jag will lyda; ty jag will
då icke wara den samme, som skulle på nå-
got sätt förstöra Tits: ro och förnöjelse; utan

will i tysthet fördraga min sorg och smärta
som jag kan; men jag hoppas at jag dock icke
aldeles är förgäten, eller at min mistanka i
den delen är ogrundat. 

P:S: Jag wäntar med otålighet några ord
till swar och brefwet kan lämnas till Magis-
ter Nordqvist, åt hwilken jag har anförtrodt
hela saken, och som jag är försäkrad önskar
bägges wår wälfärd, så kommer det mig sä-
kert tilhanda. Sist innesluter jag mig i Tits
öma åtanka och utbeder mig det oskattbara
nöjet at altid få framhärda Tits &c:

Pehr Stenberg”

Detta skickade jag till Henne under Couvert
till Nordqvist och några rader till honom,
och efter några dagar feck jag ifrån honom
följande swar: 

Tacksägelse för brefwet. ”Dit bref till den
andra gaf jag åt Henne i min kammare och
las det äfwen för henne; men at kunna för-
må Henne till at skrifwa war aldeles omöje-
ligt. Jag börjar mistänka henne; at Hon re-
dan är bunden med någon; jag wille hafwa
henne till bekännelse, men det war förgäf-
wes, och sluteligen blef jag litet små ond på
Henne. Wi disputerade länge öfwer innehål-
let af dit bref, men Hon gaf intet gynnande
swar. Hon försäkrade at dit bref aldrig skulle
wisas åt någon. Skulle min Bror dit tankesätt
mistänkas, så emottag det som en Guds För-
syn och skickelse; ty ho känner Herrans för-
dolda wägar. Nog skall jag än bewaka din sak
om det sig göra låter, derpå kan du lita. Lef
nögd &c: Math: Nordqvist.”

Detta brefwet war för mig aldeles icke
tröstande; men hwad wille jag göra? annat
än wara nögd och gifwa mig tilfreds.

Nu will jag gifwa en kort målning på de per-
soner som woro i huset, och med hwilka jag
nu en tid omgiks.
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1:o Herr KyrkoHerden, Mjöd, en medelåldrig
man, war någorlunda fet och af wackert ut-
seende och ej af synnerlig hög kroppsställ-
ning. War af ett godt och wänligt sinnelag så
långt jag lärde känna honom; Men war nog
Commod91 i sin sysla åtminstone till at Pre-
dika; ty så länge jag war där predikade han
aldrig. Han war ock för mig beskrefwen så-
som en commod man, och hade också utse-
ende däraf. Han hade fått efterträda sin Far
i Pastoratet. 2:o Hans Fru Hette Stigselius, war
något yngre än Hennes man, och af ett glad-
lynt och muntert sinnelag, hade äfwen ett
godt hjerta; men unnade alt för gärna låta
andra få weta hwad hon wiste; och det dock
i all wälmening och, som jag tror, utan ilpa-
righet. De lefde mycket wänligt tilsammans
och hade 3:o en årsgammal Son, som de hade
fått sedan de hade warit gifta i 10. år; Han
war följakteligen Föräldrarnas och isynner-
het Fadrens ögonsten, som altid i Sälskaper
wantrifdes när han några timmar hade warit
borta hemifrån.

4:o Herr KyrkoHerden Stigselius, Fru Mjöds
Far, en gammal Man, Hade warit KyrkoHer-
de på Sveaborg; men hade nu fått tjenstle-
dighet på sin Höga ålderdom; han hade der-
före flyttat hit och bodde på en liten egen-
dom Böle, som han hade köpt sig ./2. Mill
ifrån Kyrkan; Men wistades mäst hos sin
Måg och dotter. Han war en wärkelig akt-
ningswärd man och i alt afseende en mycket
hederlig man, och som ej annat kunde än ge-
nast tilwinna sig allas kärlek, wänskap och
tilgifwenhet. Ja: han war fullkomligt efter
mitt sinne, en redelig Prestman, god Predi-
kant, god Christen utan flärd och tilgjort
wäsende, Öm maka och Far; mycket glad och
munter i umgänget; full med artiga histo-
rietter, dem han förstod at på ett roande sätt
berätta; och hwad som war märkwärdigt: Ål-
derdomens wanliga fel, kinkighet och knar-

righet fans aldeles icke hos honom, utan han
war altid god och höflig, äfwen ock emot
sina barn. Med ett ord: han war en den hygg-
ligaste ålderdom; ty tilbrakte jag med ho-
nom mången glad och nöjsam stund. Det
enda som kan sägas emot honom war, at han
rökte mycket tobak och war derigenom nå-
got osnygg. 5:o Hans Fru i sednare giftet, war
en stadig och alfwarsam samt beskedlig
gumma, något yngre, samt tystlåten; Hon
war mera sällan i Prestegården; utan war
mästedels hemma. 6:o Hans Son Rector Stig-
seliuswar Rector på Sveaborg, ogift omkring
30. år och ej Prest. Han bodde nu hos sin Sys-
ter och som jag tror hade blott Caracter Re-
tor; utan at äga ännu Syslan; men skulle dock
den framdeles få. Han war wist icke sin Herr
Far lik i tänkesätt och upförande; ty ehuru
jag just icke kan säga om honom något till
hans nackdel, så tykte jag dock aldrig om
hans wäsende; Han war språksam och mun-
ter; men något lättsinnig eller efter werlden.

7:o Herr Abraham Gottskalk, war en ung
Prest och sin morbrors eller KyrkoHerden
Mjöds Adjunct: En god, saktmodig och he-
derlig man, med ett wärkeligt presterligt
tänkesätt. Han hade swårt före at bereda sig
till sina predikningar eller rättare: at läsa
öfwer dem. Han, med sina Systrar hade,
ifrån barnaåren, blifwit upfostrade af deras
Morbror KyrkoHerden Mjöd, och bodde så-
ledes alla ännu hos honom. Deras Far war
Comminister i Församlingen före Salonius
och dog tillika med sin Fru i deras späda år.
Dessa hans Systrar woro: 8:o Magdalena
Gottskalk: den älsta af dem, war wärkeligen
wacker; men Hennes wäsende war icke efter
mitt tycke; hon war flycktig och efter werl-
den; med ett ord: Hon tyktes wara aldeles af
samma tänkesätt, som Rector Stigselius;
också tyktes de wäl komma öfwerens. De öf-
riga Hans Systras namn mins jag wäl icke sä-
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kert; men för at kunna åtskilja dem i berät-
telsen will jag kalla den ena: 9:o Maria Chris-
tina Gottskalk, en ganska hygglig flicka af
medelmåttig fägring, af ett stilla saktmodigt
och sedigt wäsende; och således af ett godt
sinnelag. 10:o Cathrina Margreta Gottskalk,
war fetlagd och mycket koppärrig, men hade
ändock ett någorlunda godt tycke, war också
ganska from och af ett godt sinnelag; men
trygg och något alfwarsam i sitt wäsende. 

11:o Dessas Cousin en ung under Styrman
Gottskalk, en fattig; men beskedlig stilla och
god karl; Han war glad at han ibland feck 
wistas någon tid hos sin Slägtinge. De öfriga
Herrskaper skola på sina ställen nämnas.

Dessa Mademoiseller hade de första dagarna
några så kallade silkes drömmar, at nysta
upp, hwarwid jag war dem behjelpelig i twå
dagar, hwilket blef mycket wäl tagit, och
hade jag också deraf rätt nöjsamt, hälst det
war för mig något nytt och owant at hafwa
ett så nära och förtrogit sällskap med flickor.
Och jag war derwid så flitig at jag ej uphörde
at hjelpa dem ehuru det led till slut; till dess
Mademoiselle Magdalena sade: ”Wi tacka
Herrn nu för så mycken hjelp, härefter få wi
wäll bärga oss sjelfwa.” Öfwer denna höfliga
påminnelsen at jag måtte afträda, blef jag
något litet flat och blyg och geck så min wäg.

Jag feck den 24. Sockenbud långt ut i skären
till en by som hette Sommarö. Sedan jag
hade fullgjort min förrättning, så skulle de
tillreda litet mat åt mig. De hade då kokat
fisk, och när de lyftade åf grytan, så satte de
henne på gålfwet; derefter satte sig tre per-
soner omkring grytan och med krabb=näf-
wen togo hwar sitt stycke fisk upp ur grytan,
lade det i wänstra handlofwen och med hög -
ra hands naglar krafsade bort fjällen af fis-

ken, hwarefter de lade den på fatet. Sedan all
fisken på det sättet efter deras tanka war till-
snyggad, sattes den på bordet med smör och
bröd och mjölk, då de anmanade mig at äta.
Detta sättet at tilreda mat åt mig wäkte wist
icke min aptit; men jag kunde dock ej annat
än äta något litet deraf, dels emedan jag war
hungrig, dels ock derföre, at jag fruktade, at
de torde mistycka om jag icke åt något deraf
och anse mig för högmodig och förakta
deras anrättning och dem, hälst jag nog in -
såg at det war i största wälmening som de så
handlade för at lindra mitt beswär at rena
fisken ifrån fjällen. Och som jag war första
gången ute hos allmogen, så wille jag icke
göra någon anmärkning härwid, eller på nå -
got sätt stöta deras ömtålighet, isynnerhet,
som jag ej trodde at de ärnade denna anrätt-
ningen åt mig och tänkte: det är förmodeli-
gen ej för sista gången i mina dagar, som jag
kommer at se slika omständigheter, som jag
således i tid bör lära mig at fördraga. 

Jag hade nu Predikat i twå Söndagar i de -
ras kyrka och hade derigenom wunnit För-
samligens fullkomliga tilgifwenhet. Det war
af denna anledning, som en skräddare här i
Byn, berättade hurusom Församlingen hade
beslutit, at hos Consistorium begära och ut-
wärka, at jag måtte få efterträda Himberg i
vicariatet, hwarpå jag ej något synnerligt
swarade, emedan jag ansåg det wara tiläf-
wentyrs ett blott löst tal. Jag reste så tilbaka
med ett ringa begrepp om allmogens snygg-
het och proprete, isynnerhet i matlagningen. 
det utmärkta pag: 639. hörer hit. 

Herr KyrkoHerden Mjöd hade en dag bjudit
Socknens samteliga Herrskaper till Midda-
gen. Desse woro 1:o Löjtnant Finkenberg på
Wikholm med Fru Söner och döttrar samt
Informatorn AEjmeleus. Detta war ett he-
derligt och aktningswärdt Herrskap: Löjt-
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nanten war en gammal man efter fordna
werlden. 2:o Hans Bror Löjtnant Johan Adolph
Finkenberg på Källding äfwenwäl gammal,
circa 60. år war gift med en Capitén de la
Myls dotter i Rimitto; Hon war wid pass 30.
år, pratsam; men märkeligt enfaldig. Hennes
Far hade procurerat med mycken nit detta
giftermål, hwarmed han want twenne ända-
mål, först at få henne försörgd och för det
andra: få gifta bort Henne med en rik man.
De woro ännu barnlösa. Han war aldeles
efter gamla werlden, och låg icke särdeles
djupt, aldraminst i kunskaper; men annars
god och ärlig, ända fram och upriktig; och
Hon war wänlig och god och wälmenande,
och attacherade sig lätt till hwar och en; de
kommo således mycket wäl öfwerens. Så
snart, under samtal i Prestegården; fråga war
om detta Herrskap, så geck det merendels ut
på at persiflera dem och deras handlingar; så
at fruntimrens, hälst Fru Mjöds yttranden
om dem altid röjde något förakt eller begab-
beri; ja malicen geck så långt, at det gislades
nästan med assurans, at Fru Finkenberg ej
underlät at försöka alla tilfällen för at få sig
en arfwinge. Med ett ord: de woro icke i
Gunst hos Prestegårds Herrskapet; och förs -
ta orsaken lärer warit blott det enfaldiga lyn-
net hos dem; ty här sannades ordspråket:
man klifwer först och hälst öfwer den låga
gärdesgården; och olycklig den som blifwer
hwars mans tandtugg. För min del fant jag
icke någon ting tadelwärdt hos detta Herr-
skapet, utom blott någon enfaldighet som
röjde sig hälst i Fruns tal. Jag blef altid af
dem bemött med mycken aktning tilgifwen-
het och wänskap; och jag tror at frun war al-
deles oskyldig till den nyss omnämda til-
witelsen; At Hon önskade sig en arfwinge 
undrar ingen klok; och ingen wältänkande
Christen tänker derföre ondt om sin nästa;
Men sådan är werlden: det behöfs ej mer än

detta; så har malicen sin text, och när dertill
lägges Hennes naturliga lynne, som så wän-
skapsfult slöt sig till alla menniskor, si då war
malicen en fullkomlig sanning. Och tiläf-
wentyrs, när hon såg sig af alla föraktad, war
det då under, at hon närmare hyllade sig till
dem, som hon såg högaktade Hennes wän-
skap och tilgifwenhet. 3:o Herr Professor
Schultén på Prostwik, en af sina resor och ar-
beten at förbättra Swenska Sjökorten, all-
mänt känd man, han war ännu ogift. 4:o Om
jag rätt mins bodde äfwen därstädes en Af -
skedad Capitén half Bror till Professorn,
hwars namn jag har förgätit, Han lärer också
warit ogift eller Enklinge. 5:o En Kamrer
Hartman, med Fru och döttrar; Ett äfwen
aktningswärdt Herrskap; Han war wäl af ett
stilla, men jämt, stadigt och alfwarsamt wä-
sende. 6:o En sjö Captén Salonius, en rik och
medel åldrig man, en Enklinge, han hade en
wacker och nyss fullwuxen dotter. Han war
bror till Comminister Salonius. Detta Herr-
skap war också ett föremål för Prestegårds
Fruntimmernas spe glosor, som hade mycket
at säga om husets hushållning; men som jag
icke närmare lärde känna dem, så wet jag ej
om sådant war sanning, eller blott en fölgd
af afwunden öfwer hans rikedom och dott-
rens skönhet. Följakteligen: om man afdra-
ger hälften, så torde det öfriga warit sanning.
7:o Twänne gamla Mademoiseller, hwars
namn jag har glömt, de woro af det goda sla-
get, som naturligt wis, gärna hade welat gifta
sig, hwilket i samtalen om dem ej förglöm-
des; de ansågos för enfaldiga, som ännu trod -
de sig icke wänta förgäfwes. 8:o En ung
ogifter Ländsman, med hans Föräldrar; So -
nen, hwars namn jag har glömt, war sin fars
efterträdare, en beskedlig karl och gladlynt,
och war wäl skrifwen i Prestegården.

Större delen af dessa Herrskaper woro,
som sagt är, en söndag budna till middagen i
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Prestegården. Wid bordet satt Fru Löjte-
nanskan Finkenberg ifrån Källding på öfre
sidan af bordet midt på bordet, och jag satt
midt emot Henne på andra sidan af bordet.
Hon gaf sig i samtal med mig ensam öfwer
bordet; och det med mycken aktning och til-
gifwenhet för mig. Härtill föranleddes Hon
utan twifwel dels deraf, at ingen annan talte
med Henne, dels ock för det hon kände mig
till Personen förut ifrån den tiden jag war i
Merimasko, då Hon ännu war ogift. (Se pag:
109. 2:dra Bok:) Jag, något blyg i början, un-
derhölt samtalet, så godt jag kunde, och som
angick alfwarsamma saker. Detta war den
första anledningen till min närmare bekant-
skap med detta Herrskapet, hwaraf jag i
längden hade mycken förmån. Och då de
wiste mig så mycken aktning och wänskap
så kunde jag ej annat än wisa dem aktning
och wänskap tilbaka; ty hwarföre skulle jag
förakta den, som i anseende till mig alsintet
förakt hade förtjent; ty med sin lilla enfal-
dighet förfördelade Hon ingen; den kunde
man alt för wäl tåla och öfwerse. Föröfrigit
märkta jag ingen ting det minsta anstöteligt
i Hennes tilgifwenhet till mig; utan blott en
ren oskuld. Jag fölgde sedan Prestegårds
Herrskapet på visite till Källding, och war dit
någon gång då och då wid fram eller återre-
san när jag for på Sockenbud, och altid war
jag ganska wälkommen.

Den sista dagen i månaden började Herr
KyrkoHerden Mjöd, at likasom tillfälligt wis
tala om Comminister Salonius och Mathias
Nordqvist i Åbo, hurusom han hade hördt,
at denne sednare wille gå i accord med den
förra om vicariatet i Nagu, samt at det wore
sagt, at Nordqvist för at så mycket bättre
winna wore sinnad at gifta sig med Sjö Cap-
tens Salonii dotter. Jag förstod mycket wäl at
han härmed sökte utleta mina tankar och

hwad jag wiste härom; Men som alt detta
war nytt för mig, och jag war wän så wäl med
Nordqvist, som Gottskalk, dock mer med
den förra; så wille jag icke inblanda mig i
dessa afairer; utan beslöt at i detta fall wara
så Neutral, som möjeligt wore, hälst jag
märkte, at KyrkoHerden med all flit sökte at
förhjelpa sin Systerson Abraham Gottskalk
till detta vicariatet, hwilket ej war underligt;
ty swarte jag ej stort på detta hans tal annat
än at jag icke wiste huru härmed förewette.

Den 1. September gjorde jag en lust resa med
Fru Mjöd och Styrman Gottskalk, till Kyr-
koHerden Stigselius; och under det wi rodde
dit hade jag ute gädd draget; men feck då
ingen gädda. Wid hemkomsten om qwällen
saknade jag min gullring, som jag hade tap-
pat; fingret hade af wattnet och dess kyla
blifwit mindre och ringen halkade åf fingret
under det jag skjötte gäddraget. Häröfwer
blef jag något orolig; icke för sjelfwa förlus-
ten af guldet skull, som icke mera derföre at
denna ringen af mig war ärnad till en gåfwa
åt min fästmö, och hade jag på honom lika-
som fästat ett omen, at jag också en gång
skulle blifwa så lycklig at få en maka; men
hwad blefwe nu med detta mitt hopp när
ringen war förlorad; Jag geck derföre genast
tilbaka till Kyrkan och sökte i båten; men till
min stora saknad så fant jag icke min ring.
Jag geck sedan till Organisten i Församling -
en och bad honom at söka honom bättre i
båten andra dagen när det blefwe ljusare
men jag hörde ej åf at någon ring war fun-
nen och jag gaf honom aldeles förlorad. Men
Söndagen derefter eller den 7. när jag kom i
Sakristian och jag aldeles icke kom ihog
ringen mer, så kom Organisten till mig med
en skalkaktig mine fattade min wänstra
hand och sade: ”Jag Petter Stenberg tager
dig” = och i det samma satte han min guld-
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ring på mitt finger. Häröfwer blef jag icke
allenast Surprinerad; utan också ganska glad;
ty jag ansåg det för ett tecken, at mitt hopp
icke skulle slå felt, efter jag så oförtänkt
återfick min ring. Men at jag på sjön förlo-
rade honom och hade honom borta några
dagar betydde wäl at jag först på andra sidan
hafwet skulle winna denna lyckan.

När främmande woro budna till Prestegår-
den, så wille jag kläda mig så snygt som jag
kunde; sökte derföre igen mina silkes strum-
por; men till all olycka fant jag, at jag hade
tagit miste ett gammalt par i stället för mina
nya strupor. Jag hade då ej någon annan
utwäg, än at bönfalla hos Mademoisellerna,
at de måtte wara goda och laga det gamla
paret som jag hade. Jag sade då, som san-
ningen war, at jag hade tagit miste. Härwid
log Herr KyrkoHerden Mjöd och såg på mig
med en half skalkaktig mine och sade: ”ja ja:
Fattig man är ingen Grefwe.” Jag såg tydligt
af hans upsyn, at det war ingen ting ilskefult,
eller begabbande i detta hans uttryck; utan
snarare något medlidsamt; Men som han
trodde at jag för syn skull hade föreburit det -
ta mistaget, så wille han härmed säga at jag
icke borde blygas för min fattigdom, ty
många sådana bättre än jag gåfwos, samt at
jag ännu mindre borde skrymta eller skryta.
Detta förtröt mig dock något litet, och at han
icke wille tro mig hafwa talat sanning. Jag
swarte derföre: ”Nej, nog är mistaget wärke-
ligt och i min upgift är ingen förställning.”

Hwad jag föröfrigit roade mig med härstädes
war dels at botannicera, dels at fara ut och
meta i sälskap med Rectorn och Styrman
Gottskalk samt Fru KyrkoHerdskan Mjöd
ibland, och dels for jag ensam om nätterna
ut och ljustrade, hwilket sednare mäst för-
slog, hwarföre jag altid war wälkommen

hem med fisken. Och isynnerhet en natt då
jag feck en stor och wacker ål. Jag slet wäl
ondt härmed, hälst jag sjelf mäst måste skaf -
fa mig tjärwed härtill utur skogen; men det
aktade jag ej såwida jag sjelf war road af det -
ta göromålet. En qwäll wille Magister Gott-
skalk följa mig; men han wardt snart ledsen,
och måste jag för hans skull uphöra; ja han
blef så otålig at han knapt kunde wän ta så
länge jag bar ned i båten något wed som jag
hade huggit och lagt wid strand på ett ställe;
utan där satt han i båten och knotade och
jämrade sig för hwar böhla jag kastade i bå -
ten; och jag för min del war högst angelägen,
at åtminstone få hem weden med mig, efter
jag war på stället, och således slippa ett nytt
beswär, at fara särskilt änkom efter honom.
Dagen efter roade Herrskapet sig ej litet åt
min nit och ifwer i fisket, dock i all wänlig-
het och under skämt, och Magister Gott-
skalk förstorade mycket denna min ifwer;
och jag roade mig åt hans otålighet. 

En dag reste Herrskapet på visite till Wik-
holm, då jag och Styrman Gottskalk togo en
liten båt för at i wägen ro med gädd draget,
då wi närmare Wikholm änteligen fingo en
li ten gädda; men härigenom kommo wi litet
sednare fram än det öfriga Herrskapet. Wid
framkomsten brydde Fru Löjtenanskan Fin-
kenberg mig för det jag fiskade på Hennes
fiske watten, och det så alfwarsamt, at jag ej
säkert insåg om det war raillerie eller wärke-
ligt alfware; ”Herr Magistern är Prest” sade
Hon, ”och ändock icke har aktning för ägan -
de rätten.” &c: Jag uptog wäl detta så som rail -
lerie och tålde det derföre såsom sådant; men
ifall hon hade alfware dermed så förtröt jag
Hennes uttryck något, och tänk te: må du
wärkeligen är så misunsam at du icke unnar
mig ro med gädddraget innom dit fiskewat-
ten en gång, så är du också snål. För öfrigit
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war Hon en Heders Fru omkring 50. år gam-
mal och om jag mins rätt Syster till Kyrko-
Herden Mjöd. Och för att skilja dessa Herr-
skaperne Finkenberg åt; så will jag kalla det
ena: Herrn eller Frun på Wikholm; och det
andra: Herrn eller Frun på Källding. Oaktat
denna låssade förebråelsen, så följde jag
straxt Herr Aeimælius, eller Informatorn i
huset, till skogs med byssan, där han nära går-
den nyligen hade sedt hjerpar, för at skju ta;
men träffade dem icke. Och wid hemfarten
kastade jag likawäl ut mitt drag, så at Frun
såg det; ty Herrskapet hade gjort sällskap
med till båthuset. Då jag på min sida raille-
rade lika muntert tilbaka för at wisa hu ru och
på hwad sätt jag uptog Hennes påminnelse.
I första dagarna af denna månaden kom
Herr Comminister Salonius till Herr Kyrko-
Herden Mjöd, då dem emellan och Magister
Gottskalk blef en stark conference angående
vicariatet; men denna gången blef derom
ingen ting sluteligen afgjort. Häruti blan-
dade jag mig icke det minsta. 

Omkring den 11. feck jag ifrån Nordqvist
följande bref.

”Mitt sista bref lärer aldeles hafwa förskräkt
dig efter du ej mera skrifwer mig till; men
du kan ej weta hwad som kan wara ondt eller
godt; lät ej modet falla; Nog har jag underti-
den sökt at tala i saken till det bästa alt hwad
jag har kunnat. Huru länge tänker du ännu
blifwa där; Om du på något sätt kan, så war
så beskedlig, som du altid warit, och hjelp
Pastor Salonius i Hans Embets göromål, så
ofta du det kan och hinner; Han har berömt
dig mycket för mig, du har wunnit hans för-
troende. Jag önskade högeligen, at han och
jag snart kunde komma till något wist slut
oss emellan, men han är så mistrogen, och
jag kan ej begripa hwarföre han så är; ty jag
har bjudit till, at jämka mig i alla möjeliga

omständigheter så långt jag nånsin kunnat.
===. När du som jag hoppas kommer in till
Marknaden så få wi wäl talas wid om hwar-
jehanda, emedlertid === Math: Nordqvist.”

Den 12. åter råkade jag Capitén Salonius
Comministerns bror,92 Han berättade at
Frun på Kälding hade skrifwit till sin far
Herr Capi: De la Myle i Rimitto och bedt
honom, at han måtte så begå saken, at jag
måtte få blifwa Salonii vicarius emedan det
wore deras och Församlingens högsta öns-
kan. Han Capitén Salonius tillade, at han,
för sin del, äfwen såge det gärna. Jag tackade
honom för sin wälmening; men sade: ”jag
inser icke möjligheten deraf.” m:m: Således
want jag äfwen hans tilgifwenhet; men olyc-
kan war, at de som mäst interresserade sig
för mig wo ro icke wäl skrefna i Prestegår-
den. De woro af ett annat partie. Och Herr
KyrkoHerden hade ett annat syftemål med
detta vicariatet, såsom redan nämnt är.

Således fant jag nu af Nordqvistens bref at
det war wärkeligen sant, at han också stod i
underhandling med Salonius; men hwad den
omnämde Mamsellen angeck (Se pag: 637.
Denna Bok:) så wiste jag säkert at det icke
ägde någon grund, emedan han war för ut tro-
lofwad, såsom förut sagt är pag: 513: och föl-
jande. Jag fant också nu orsaken hwarföre
Salonius Comministern war så trög at afsluta
contractet med någondera af de sökande. Ty
som han war mycket snål och nitsk, så wille
han preja på ömse håll, för at då de woro flere
täflande skulle de öfwer hwarandra utbjuda
sig för det bästa priset. Och det rinner mig
nu i hogen, när jag detta skrifwer, at han äf -
wen torde wäntat at jag också skulle bjuda
honom accord, hwarföre han förhalade med
accordets afslutande, och derföre igenom sin
bror gjorde mig ofwanstående oförmärkta
påminnelse och förmodeligen wiste icke
Nordqvist at han på samma tid stod i under-
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handling med Gottskalk.

Jag har redan nämt at Herr KyrkoHerden
Mjöd. hade en liten Son, och som jag ifrån
min första ankomst dit hyllade och bar
honom, så blef gossen snart nog mig mycket
tilgifwen och ganska trå efter mig. En mor-
gon när jag kom in i salen så wille gossen
åter genast till mig efter wanligheten. Då
sade KyrkoHerden, på skämt likwäl: ”Jag för-
tryter nästan at han skall wara så trå efter
Herr Magistern och hålla af honom mer än
mig, som är hans Far: Om icke Herr Magis-
tern så nyligen wore kommen så aldeles wild
främmande i huset, så skulle jag kunna mis-
tänka något och tro at något narma naturligt
samband wore Eder emellan.” Detta förtröt
Frun och swarade; dock wackert och med
wänlighet: ”Så och du skulle således kunna
mistänka mig för sådant.” Han swarte: ”jag
har icke sagt det, utan jag ger ju tilkänna at
jag icke har någon anledning, när jag nämnt
at Herr Magistern är nyligen kommen hit.”
och således twistade de med hwarannan
wänligt, (ty de lefde mycket kärligt och wäl
tilsamman) till dess tårarna stodo Frun i ögo-
nen och han tilfredsstälde Henne dermed at
han ingen ting ment med sitt uttryck annat
än ett blott oskyldigt skämt. Ifrån denna
dagen började jag aflägsna mig ifrån gossen
mer, på det jag icke oskyldigt wis måtte wara
dem till något misnöje antingen dem emel-
lan eller för KyrkoHerden, som så högt äls-
kade sin Son, at han torde känna innom sig
en art swartsjuka deröfwer at jag åtnjöt gos-
sens kärlek; ty sådant tycktes hans ord inne-
bära.

En annan Mårgon kommer jag in i salen för
at efter wanligheten dricka Caffe. Och som
en kopp stod islagen, på bordet så tog jag den
och drack. Straxt derefter kommer frun in

ifrån kammaren och frågte om någon hade
druckit utur koppen; jag swarte at jag hade
druckit den; Då märkte jag at Frun blef något
haj och alla flinade och skrattade i mjugg.
Dock sade ingen något mera; och jag feck
den andra koppen. Jag förstod då at det icke
hade warit som Det borde med den förra
koppen, och mistänkte, at som de ofta bru-
kade leda den lilla älskade Sonen på det långa
stora bordet, för at öfwa honom at gå, så tor -
de han stått någon stund wid koppen och til-
fälligt wis upblandat honom med något
annat Caffe, och sedan ej kommit till at i tid
taga bort koppen. Jag blef wäll häröfwer
något litet mislynt; men beslöt, at icke låta
märka mig det aldraminsta; utan låta dem tro
at jag wore aldeles okunnig om hwad som
wore skedt; tänkandes: hwad som är händt,
det är hänt, och det war icke förgift. Emed-
lertid godtgjorde den sednare koppen altsam-
mans.

I Finland woro nu denna tiden sinnena och
tänkesätten mycket delade och olika ianse-
ende till kriget och Kungen, som sades haf -
wa det börjat. Somliga woro emot Konungen
och somliga höllo med honom, och war det
ofta för mig oroande at höra det afwoga sin -
ne och det förklenande tal som nästan stän-
digt framtedde sig, hwartil å ömse sidor
Finska Officerarnes högst owäntade upfö-
rande wid Fredrikshamn gaf ett rikt ämne. I
denna Socken tänkte de icke eller alla lika,
Dock woro större delen af Herrskaperna
wältänkande och på Konungens sida, och i
detta afseendet woro de i Prestegården gans -
ka hyggliga, så at jag hade det nöjet, at höra
dem redligt älska sin Konung. Men deremot
war Capitén på Prostvik den aldra wärsta at
tadla all ting och war mycket misnögd med
alt hwad skedt war. Men likasom till råga på
hans misnöje, så borttogo Ryssar na af ho -
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nom en wacker dag 20. a. 30. Tunnor strö-
ming tillika med en stor båt i ett sund när-
mare Hangöudd till; ty man wet at Ryssarna
lågo med tre Linieskepp wid denna udde och
skickade derifrån ut sina ströfwan de slupar.
Och ehuru Ryssarna woro oss så nära nämli-
gen blott på 8. a. 12. mils afstånd, så war dock
ingen rädd för deras ankomst och ingen
gjorde den minsta mine af at flyt ta bort eller
gömma undan det aldra minsta; utan wi
lefde i den största säkerhet och lugn likasom
under den djupaste fred; wäl war man i
någon åhåga; men man litade dels på Swens-
karnes Canon=slupar och dels på den wid-
lyftiga och osäkra skärgården innom hwil- 
ken de icke skulle wåga sig. Och i nödfall så
hade jag snart nog kunnat fara undan till
Åbo, ty jag war icke förbunden at wara på
stället.

Nu tilstundade Åbo Marknad, då jag den 15.
reste dit med samteliga Prestegårds Herrska-
pet, och tog qwarter tillika med dem hos
Ingegnören Gottskalk eller Prestens bror,
som bodde wid Elfwen nederst i Kloster
qwarteret. Det war nu som jag af Nordqvist
feck höra huru det förewette med Kyrko-
Herden i Jomala på Åland. se Förut pag: 585.
och följande denna boken. Och när jag kom
till Herr Professor Billmark så frågte han mig
också om samma sak, så at ryktet härom äf -
wen hade hunnit till honom; då jag förklara -
de saken för honom, at det war en annan
Stenberg i Stockholm, som war den i fråga
warande personen.

Som nu alt folk ifrån alla håll woro resta till
Marknaden, så war äfwen Herrskapet på
Kälding där, och blef jag den 16. bjuden till
dem; jag geck så till dem i deras qwarter, och
träffade både Herrn och Frun. De emottogo
mig med all wänskap, och frågte mig om

icke jag wille blifwa Himbergs efterträdare,
så wille de på alt sätt söka at förhjelpa mig
dertil, och de twifwlade icke at ju icke det
skulle lyckas; hwarföre de önskade höra mitt
yttrande härom. Jag swarte härpå som följer:
At ehuru gärna jag annars hade önskat at få
denna syslan, så kunde jag icke ändock an-
taga tilbudet af följande skjäl och orsaker. Ty
1:o wore jag nu som bäst i begrepp at antaga
Magister graden och behöfde därtill all tid
under Terminerna och kunde således icke fö-
restå den syslan innom twå tredjedels år, och
at åter leja en annan Prest som i mitt ställe
under den tiden gjorde syslan hade också
sina olägenheter. 2:o Wille jag icke stöta mig
med KyrkoHerden Mjöd, eller wara Gott-
skalk och Nordqvist i wägen, såwida de båda
äro mina wänner och förut hafwa kommit i
underhandling med Comminister Salonius
härom, hwilket wore mindre hederligt gjort
af mig. 3:o och som är det förnämsta, så är
jag icke detta Stiftets Prest eller hörer icke
hit utan har blifwit Prest på Hernösands
Consistorii mig gifna Promotorial, hwarföre
jag här i Stiftet icke hafwer någon beford-
rings rätt; Derföre om jag nu emottager det -
ta vicariatet, så torde detta Consistorium
neka mig all widare befordran här i Stiftet; i
hwilket fall Herrskapet nog klarligen finner,
at jag för ingen del har lust, at hela min lifs-
tid sitta här såsom Comminister Salonii vi -
carius. Derföre tackar jag ödmjukast för
Herrskapets wänskapsfulla wälmening och
wälwilja till at hjelpa mig och hoppas at de
icke mistycka, at jag nödgas af dessa anförda
skäl afslå en så wänskapsfull begäran. De
funno billigheten af detta anförda och sade:
at ehuru de ingen ting högre önskade än at
få mig till deras Prest, så kunde de dock ej
annat än inse billigheten af mitt wägrande;
och regretterade at deras hopp och wäntan i
detta fall skulle slå felt. 
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De hade också en annan begäran hwarföre
de denna gången hade kallat mig till sig, som
war följande. Frun sade: ”Herr Magister: war
så hederlig och kom hit en gång till, när wi
åter kalla på honom; Saken är den: Min Swå-
ger den och den Officeren” (jag har nu för-
glömt hans namn; han war antingen Löj -
tenant eller Capitén.) ”har ej länge sedan
blifwit Enklinge; ty min Syster, som war
hans Fru, är död och nu är han tröstlös; war
så god och trösta honom; jag wet wist, at
Herr Magistern kan mycket uträtta i det fal-
let; Nu är min Swåger icke för hand; men
han är i Staden: Får jag då skicka efter Herr
Magistern när han kommer till oss?” Ehuru
gärna jag annars hade welat tjena detta Herr-
skapet, som wiste mig så mycken wänskap,
så hade jag dock ännu häldre undanbedt mig
detta förtroendet om jag möjligt wis med
någon rimlig ursäkt och på anständigt wis
hade kunnat undandraga mig; men nu war
här ingen undanflykt. Denna Frun dömde i
sin enfaldiga godhet om mig i detta fall i an-
ledning af mina predikningar, och hade så-
ledes ganska stort förtroende för mig; men
jag wiste med mig at jag ännu hade för liten
öfning och erfarenhet härtill; ty predika, det
war jag wan och kunde göra det nästan så
mycket jag wille; men det andra hade jag än -
nu för litet öfwat; dertill kom min wanliga
blyghet och timidité; Hade det warit en
ringa person, så hade jag wist icke grufwat
mig; men at tala med en sådan Herre, som
jag dertill med icke kände, det föreföll mig
nog betänkeligt; ty han kunde tiläfwentyrs
wara i detta fall nog så klok, som jag. Imed-
lertid kunde jag ej annat swara, än at jag wil -
le komma; ”jag will då,” sade jag, ”göra så
godt jag kan, och Herrskapet måste då wara
god och ursäkta om jag ej lyckas i mitt för-
sök.” jag geck så derifrån och på eftermidda-
gen feck jag bud efter mig, då jag genast gick

dit igen. Jag träffade där en något ung och
ganska hygglig Herre; med hwilken jag snart
nog kom i samtal och sökte at i detta ämne
tala så ömt, tröstande och sanningsfult som
mig möjeligt war. Han swarte: ”Ja Herr Ma-
gistern kan ej tro hwad det är för en smär-
tande saknad, at så hastigt förlora en maka,
som man så ömt älskat, och af hwilken man
så hjerteligt blifwit älskat tilbaka.” m:m: Wi
fortforo at tala förtroligt med hwarannan en
stund, och han tyktes wara nögd med mig;
hwarefter wi tilsammans gingo bortt der-
ifrån. På gatan fortsatte wi wårt samtal i
samma ämne, och till slut sade jag: ”Det är
wäl ej lämpeligt; men jag kan dock för ro
skull berätta en liten historiett om huru en
Prest fordom tröstade en Enklinge; dock
sans comparaison: Det war en så och så be-
skaffad person” ===. Jag hant ej mer än bör-
jag berättelsen förr än han började le och
sade: ”ja som så och så blef tröstad.” (Jag har
nu glömt sjelfwa berättelsen.) ”Ja”, så fortfor
jag, äfwen med löje: ”Herr Capitén har hört
den förut, så mycket bättre; det är sant den
är löjlig och narraktig; men i anseende till
hufwudsaken, så hade dock Presten rätt.”
Och härmed slutades wårt samtal och wi
skildes åt.

Samma dag på eftermiddagen träffade jag
åter hos Nordqvist min Mademoiselle Wal-
lin, då jag åter på det ömmaste förnyade min
begäran; och talte långa stund med Henne,
men Hon afslog helt och hållit min begäran
och gaf mig icke det minsta hopp. så at jag
med oro måste skiljas ifrån Henne.

Dagen efter sökte jag upp Baron Carpelan,
som war så mycket omgifwen med folk, at
han nu icke kunde tiltala mig för mina bref.
Så ödmjukt och höfligt som jag kunde anhölt
jag hos honom om at få ut min lön efter Ge-
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neralen och mitt Teslemente af Honom. Han
swarte: ”Herr Magistern måste sätta upp en
räkning, som måste observeras wid skeende
Bouptekning, så skall Herr Magistern sedan
få sina pengar.” Jag geck så hem och skref
min Räkning, och för at verificera den tog jag
afskrift af Generalens Testamente samt hans
utfästelse af lönens storlek geck till vice No-
tarien wid Consistorium Ecclesiasticum,
med begäran at Han måtte vidimera dessa
documenter. Han swarte: ”Jag måste först se
efter om det är lika=lydande med det som är
inlämnat i Consistorio wid Herr Magisterns
Ordination; kom igen då och då.” Jag gjorde
så; men då jag kom igen hade Han skrifwit
ett nytt exemplar af löne=utfästelsen, sägän-
des: at mitt dugde intet af det skälet, at jag
hade rättat de skriffel i stafningen, som Ge-
neralen af ålderdom hade råkat begå; ”ty så-
dana afskrifter böra wara aldeles lika med
sina originaler, och det äfwen i anseende till
stafningen.” – ”Jag kän de icke”, swarte jag,
”at denna noggranhet war nödig; min afsikt
war, at dölja at Generalen hade stafwat orätt,
och trodde, blott orden woro de samma, så
wore det ej orätt at rätta den felaktiga staf-
ningen, när afskrifter skulle tagas, ty huf-
wudsaken wore ändock riktig, och jag hade
imedlertid räddat Generalens heder på Hans
döda mull, ifrån glopars tadel och anmärk-
ningar.” ”Nej”, swarte han; ”man får ej för-
ändra det minsta.” Som nu Baron Carpelan
allaredan hade rest hem, så sände jag räk-
ningen till Odensari, och feck honom sedan
till fullo betalt; så wäl Löner na, som efter
Testamentet. Nu hälsade jag också på Herr
Comminist: Ignatius, och bad honom wara
wälkommen hem, samt önska de honom
lycka till giftermålet, så ock bryd de honom
derföre, såwida jag wiste at sådant war förut
aldeles emot hans tänkesätt. Han swarade:
”Ja man kan lätt nog ändra tänsätt i det fallet,

och så har det gått med mig ock så.” 

Förr än jag den 18. reste hem geck jag till
Nordqvist för at taga afsked så wäl af ho nom,
som förnämligast af Mademoiselle Wallin
och skildes jag med mycken oro ifrån Henne;
hälst hon icke tillät mig at hoppas något när-
mare förtroende framdeles och reste Hon
också nu med sina anhöriga till Åland.

Jag har nämnt at jag bodde i en byggning
uppe på gården i Nagu; denna war inredd på
följande sätt: Ifrån Förstugan ledde dören till
höger i Magister Gottskalks kammare, och
dören till wänster i Rector Stigselii rum;
men dören midt emot förstugu dören ledde
i Salen. Ifrån Salen åter ledde dörrn till höger
i främmand kammaren, där KyrkoHerden
Stigselius bodde när han war på stället; Men
dörren till wänster war min kammare: såle-
des war det blott wäggen som skilde Rec-
torns och mitt rum ifrån hwarandra, utan at
det war någon communication dem emellan.
Jag sitter då en Lördag och skrifwer och
emot afton får jag höra en stark och manlig
röst i Salen, som sjunger med en skön Bas=
stämma; och tyktes mig i denna rösten igen-
känna KyrkoHerden Stigselius, men wiste
icke at han war ankommen. Jag sitter och
hörer på honom en stund med mycken för-
nöjelse; men sedan stiger jag upp, och dels
för at göra mig försäkradd om min förmo-
dan och dels för at hafwa nöje af Hans säl-
skap, så öpnar jag min kammar dörr, och
finner honom stående i sin kammar dör och
sjunger så förnögd utåt Salen en ganska
munter trallande sång, så at jag blef högt in-
tagen deraf. Så snart Han feck se mig, så up-
hörde han at sjunga och bad så höfligt om
förlåtelse: ”Jag wiste icke”, sade han, ”at Herr
Magistern war inne, och jag kommer och så
förstör honom i sitt arbete;” så at jag blef
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helt flat öfwer hans höflighet. Jag swarte; at
han wist icke oroade mig med sin sång; utan
twärtom wore jag road deraf, och bad ho -
nom fortfara; men han wille icke. Wi språ-
kade sedan tilsammans en stund rätt mun -
tert, och kan jag ej uttrycka huru högt han
intog mig för sig; och har jag aldrig sedan
sedt mer än en enda så hygglig ålderdom.

Mademoiselle Maria Christina Gottskalk
hade en mycket swag hälsa, och Hennes
sjukdom war lungsot, som nu denna tiden så
tiltog at hon nödgades ligga till sängs, dock
war den ännu ej altför swår. Hos Henne
kunde jag ibland sitta någon stund och språ -
ka med Hennes Systrar för at också drygta
och roa den sjuka. En morgon när jag war
nere för at dricka Caffe, så stod Fru Mjöd, i
flickornas kammar dör som war öp pen, och
med en så nögd upsyn sada till mig: ”Hwad
will Herr Magistern gifwa mig, så säger jag
hwad Mademoiselle Maria Christina har sagt
om honom.” – ”Ach nej! söta Moster” swara -
de hon, där hon låg helt brydd, ”gör icke
det.” ”Åh jo”, swarte Hon, ”jag säger det jag;
hwarföre skulle jag icke säga det; det är ju
ingen ting ondt deri.” – ”Nej kära söta Mos-
ter”, ljenljudade det ifrån alla tre Flickornas
mun; ”säj icke det; söta Moster war så god tig
nu derom.” – ”Nej”, fortfor Hon: ”förr än jag
nu tiger, så spricker jag.” Mademoiselle Mag-
dalena swarte då: ”Men hwarföre skall nu
Moster säga det! kan nu icke Moster wara så
god och tiga! och intet oroa min Syster.” –
Frun sade då: ”men hwarföre skall hon oroa
sig deröfwer om jag också skulle säga det?
kära låt mig säga det.” Men de twå friska Ma-
demoisellerna fortforo, at bedja sin Moster
om förskoning tills änteligen hon lät öfwer-
tala sig. Under alt detta så såg jag å ena sidan,
huru Mademoiselle Maria Christina, ehuru
sjelf tyst, låg och wåndades öfwer den fruk-
tade berättelsen, så at jag ömade för Hennes

dolda smärta; och icke allenast önskade at
Frun måtte tiga dermed; utan också hade
haft hjerta till at sjelf bedja Henne derom,
ehuru nyfiken jag war at få höra det; och jag
mins ej wist om jag ock bad Frun, at försko -
na Mademoisellen härföre; Ty jag fant huru
mycket det borde såra Hennes goda oskulds-
fulla hjerta, at sjelf åhöra hennes ord om
mig, så öppet förkunnas för mig. Och fastän
det war aldrig så godt om mig; som det utan
all twifwel war, det jag af samtalets gång
kunde sluta, och äfwen till en del gissa mig
till; så kunde det ej annat än så mycket mer
oroa Henne och wäcka Hennes blygsel och
tyckmyckenhet; I synnerhet då Hon, som jag
gissade, innom sin Mosters och Systrars li-
kasom slutna krets, hade i oskuldens stund,
under samtalet om mig, antingen förswarat
mig, eller, som jag snarare tror yttrat sig sna-
rare kunna eller wilja lefwa med mig såsom
maka, än med någon annan; eller något så-
dant af slikt wänskapsfult innehåll emot
mig. Å andra sidan åter såg jag huru Frun
plågades innom sig, öfwer det hon icke feck
det nöjet at berätta för mig det goda om-
döme, som den sjuka hade yttrat om mig;
och undrade jag något öfwer at Hon icke
wille iaktaga en nödig granlagenhet härwid;
men jag fant också, at Hon endast war inta-
gen af det goda hon hade at berätta, och kan-
ske äfwen trodde sig tjena Mademoisellen
dermed; Men ingen ilska eller malice fans
hos Henne wid detta tilfälle, som lätt kunde
märkas af Hennes röst och upsyn. Och för
min del måste jag tillstå, at den wördnad och
aktning, som jag förut hyste för den sjuka
ganska mycket tilltog ifrån denna stund; ty
at höra, at en flicka, som i sig sjelf war så
hygglig, hyste så gynnande omdömen om
mig det kunde ej annat än mycket intaga
mig för henne. Och således want dock Frun
till en del sitt ändamål.
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Som jag ända ifrån Maj Månad intet hade
fått något bref ifrån min Far, så skref jag nu
honom till; och berättade Generalens död
och omständeligen och mitt dubbla vicariat,
hwilket alt hade hindrat mig at skrifwa dem
till. Skickade några af mina Disputationer
till at utdelas åt Presterna och en åt Mina
Föräldrar, som tillika åtföljdes af dess öfwer-
sättning, på hwilken jag wid lediga stunder
hade arbetat. Berättade sedan alla krigshän-
delser som jag kände och alla de anectoter
som dertill hörde. Bad dem icke wara rädd
om mig för Ryssen, och at de borde skrifwa
mig till på Åbo dit jag snart åter skulle resa.

Så länge jag war här hade jag mycket arbete,
ty nästan hwar Söndag hade jag Predikan
och merendels twenne, ty här bruktes lik -
predikningar för alla menniskor och widlyf-
tiga Personalier, och dessa sednare äfwen för
de spädaste barn, hwilket jag tyckte war en
onödighet; men det skulle så wara; Man feck
åtminstone wäl betalt derföre. Det enda bi-
träde jag hade war, at Magister Gottskalk tu-
rade något med mig; men han hade så swårt
före at läsa öfwer sina Predikningar; och
KyrkoHerden Mjöd åter drack brunn, och
predikade således aldrig. Och någon en da
gång då och då kunde Rectorn göra någon
Predikan. Men lycka war at jag hade skäligen
godt för at predika, så at blott jag feck tid at
upsätta några momenter så aflopp det lika
wäl; ty som jag war i mina bästa år, så war
min tanke=gåfwa qwick, och ord och me-
ningar likasom framströmade af sig sjelf, så
at ofta hade jag litet skrifwit. Presterna här
förundrade sig öfwer denna min lätthet at
predika och tyktes nästan afundas mig den -
na förmån; ty de sågo at jag ofta sent feck
underrättelse om likpredikningarna och de
wiste, at jag icke hade några sådana förut;
och det geck ändock altid till Församlingens

fullkomliga nöje, det de tycktes förtryta. En
Söndag i Augusti Månad när jag redan war i
Sakristian, kom KyrkoHerden Mjöd fram
med Consistorii Circulaire bref, uti hwilket
Presterskapet anmanades at den dagen fira
tacksägelse fästen öfwer slaget wid Hogland,
wid hwilket tilfälle det äfwen ålåg predikan-
ten at hålla ett förmanings och uppmunt-
rans tal till Församlingen; och KyrkoHerden
sade sig nu först hafwa fått det omhänder.
Jag trodde hans ord; men möjeligen hade
han med flit, till det sista undanhållit det för
at bjuda till at sätta mig i förlägenhet; Men
jag suckade till min Gud, geck trygg upp på
predikostolen och hölt, efter föreskrift, efter
Predikan, det begärta talet, icke allenast
utan minsta halt; utan ock så at hela Försam-
lingen gret. När jag kom ned i Sakristian war
deras förundran stor; ty de hade icke hört
någon skilnad på om jag war beredd eller ej.
Sedan jag kom hem, så skref jag upp inne-
hållet af mitt tal, så långt jag kunde påminna
mig det.

Här i Församlingen hade de en osed i Sakris-
tian, som jag aldeles icke tykte om; men som
jag icke hade något at säga i Församlingen,
så måtte jag fördraga det. Det war, at många
dels herrskap och dels andra kommo in i
Sak ristian under Gudstjensten, hälst före
och efter predikan så at man där aldrig feck
hafwa den minsta stillhet och lugn; Ja till
och med ländsman upbar där sina upbörder
af allmogen och restencier af dem som i så-
dant ärende där sökte honom, eller afgjorde
där sina andra ämbets göromål. Så at där till
en wiss del sannades frelsarens ord: ”mitt hus
är ett bönehus; men I hafwen gjordt det till
en röfware kula.” Och som jag aldrig war
wan at se sådant på andra ställen; så föll mig
detta oskick så mycket mer i ögonen. At Fru
KyrkoHerdskan någon gång kunde gå dit in
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winter tiden, för at wärma sig; emedan de då
hade eld där, det kunde wäl ej wara at så
mycket till at tadla; ja också någon gammal
gubbe eller gumma eller någon hustru med
något Christnings barn, det hade warit något
skäl, at sådana fått wärma sig för någon
stund; men alt det öfriga war ett stort oskick,
och Härflöt af Herr KyrkoHerden Mjöds alt
för stora godhet eller rättare: flathet och ef-
terlåtenhet.

För ro skull må jag nämna: at jag natten mot
fredagen den 26. drömde: At jag feck en Col-
lect af Nagu Församling i deras Kyrka. Sön-
dagen derpå; eller den 28. fölgde jag Herr -
skapet till Källding på visite; Då Herr Löjte -
nanten Finkenberg därstädes tiltalte Herr
KyrkoHerden således: ”Herr KyrkoHerde:
Skulle icke Herr KyrkoHerden tillåta, at en
Collect måtte samlas för Herr Magister
Stenbergs räkning; jag tycker, at det är billigt
at Församlingen må wisa honom en liten
wälwilja, och jag är wiss derpå, at ingen är
deremot. En tjenlig dag kunde då utlysas, om
Herr KyrkoHerden finner för godt at bifalla
min begäran.” KyrkoHerden swarte: ”Den
saken will jag wist icke wara emot och will
jag dertill framdeles utse en tjenlig dag,
sedan jag i förwäg har hört mig före af flere
Församlingens ledamöter om ock icke de bi-
falla sa ken.” Jag tackade då båda Herrarna
för deras godhet emot mig, och förundrade
mig deröfwer at min dröm så snart skulle
sannas. Och har jag flera gångor funnit at
mina drömar blifwit upfylda.

Den 2. October war åter Comministern Sa-
loniuus i Nagu; Då änteligen KyrkoHerden
Mjöd feck afsluta Contract med honom för
Magister Gottskalks räkning, så at den frå-
gan tyktes wara afslutad; men hon war det
dock icke, hwarom framdeles.

Nu war det auction på afledna vice commi-
nistern Himbergs lösa egendom. Där kom då
före hans winter resmössa af Hillerskin wäl
Conditionerad, den jag gärna wille hafwa; ty
jag war högst i behof af henne. Jag höll på en
lång stund, at ropa på henne utan at få Hen -
ne, och till slut war det blott en bonde som
täflade med mig, då jag i åhågan at få Henne
sade: – ”Åh hwad behöfwer Ni en Prest-
mössa till.” Men jag ångrade mig straxt, och
hade gärna önskat at jag ej så hade sagt och
likasom snäst honom, emedan han hade li-
kaså stor rätt at bjuda på som jag; och beslöt
at aldrig så göra mera.

Jag har förut nämt om min kammares belä-
genhet (Se pag: 652. Denna Bok:) och att
blott wäggen skilde Rectorns kammare ifrån
min. Jag sitter en dag i all stilhet och skrif-
wer på min predikan och ingen mer war i
byggningen, emedan Magister Gottskalk
war borta. Men alt i sänd, så får jag höra Rec-
torns och Mademoiselle Magdalena Gott-
skalks röst i hans kammare där de började
hålla ett förfärligt ras på twå man hand. Ett
förfärligt skrattande isynnerhet af Made-
moisellen och annat stoj hördes; men hwad
de sade hörde jag icke. De trodde wäl, at
också jag war utgången efter jag war så tyst
i min kammare. Jag sitter länge helt tyst och
hörer på detta raset, som jag wäntade hwar
stund skulle uphöre; men det fortfor oup-
hörligit. Till slut blef jag ledsen at höra på
dem tänkandes: oförtänkt torde jag få höra
på ett upträde, som jag aldeles icke will wara
ett öron=wittne till; sådant bör jag i tid fö-
rekomma efter jag det kan. Jag beslöt der-
före, at gå ut, och in till dem ifall så behöf -
des, och med flit öpnade och slog jag igen
dörren så hårdt, at de nödwändigt borde hö -
ra, at de icke woro ensamma i byggningen.
Hastigt blef det tyst i kammaren, och när jag
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kom ut ifrån Salen, så kom Rectorn i det
samma skyndsamt ur sin kammare och tog
nyckelen utur dörren. Jag som nu med det
samma wille oförmärkt curera detta Herr-
skapet ifrån slika uppträden, när jag war
hemma, stadnade med flit i förstugan lika-
som jag hade warit ärnad at gå in till honom;
pratade där en god stund med honom, och
sade sedan: ”nej Herr Rector; lätt oss gå ned
till Herrskapet.” Hwarefter wi fölgdes åt dit.
Och ungefär efter 10. Minuter, så kom äfwen
Mademoiselle Magdalena ned, så fri och obe-
kymrat, likasom allsintet hade passerat, och
ingen af oss sade ett ord härom hwarken nu
eller sedan. Men hwar och en finner lätt hu-
rudana tankar jag gjorde mig om detta unga
paret; ty om jag hade liten aktning och
wördnad förut för denna Mademoisellen, så
blef den wist icke nu förökt; Men af Rectorn
åter kunde jag altid slikt wänta.

Nu hände, om jag mins rätt sedan denna
tiden, at när jag en söndag då jag skulle pre-
dika, kom i Sakristian, så började jag få
owanliga och häftiga knipningar i magen
och feck innan kort så häftigt diarrhé at jag
nödgades gå utur kyrkan upp i skogs backen
en gång, och straxt förr än jag skulle gå på
predikostolen så måste jag gå ut andra gång -
en. Men sedan hölt jag min predikan lika
wäl, och denna sjukdomen geck derefter
snart nog öfwer. Jag wiste ingen anledning
till denna, så hastigt mig påkomna sjukdo-
men, icke eller mistänkte jag då något; men
likaså möjeligt som han hade kunnat på-
komma mig af någon tilfällig orsak, som jag
då trodde i min oskuld, som aldrig kunde
mistänka något ondt, likaså möjligt förefal-
ler det mig nu, när jag detta skrifwer, at nå -
got laxermedel war mig hemligen gifwit för
at komma mig på all skam i kyrkan; ty hade
jag hunnit på predikostolen, så hade jag näs-

tan blifwit rådlös; eller jag i halfwa predikan
nödgats nämna mig wara sjuk och gå ned.
Och war det ett nidings wärk, så war ingen
annan än Rectorn far derföre, som wille wisa
mig denna höfligheten för det jag störde
hans ro med Mademoisellen i hans kamma -
re; ty med denna Mademoisellens tilhjelp
huru lätt kunde jag icke få denna dosis i
Caffe eller i frukosten. I medlertid bewarade
Gud mig för en större swårighet, i det jag
feck göra bort saken förut; ty de kunde icke
så noga uträkna minuterna. Och så kan Gud
göra de ondas anslag till intet; Hwarföre han
af mig altid bör låfwas.

Någon tid före min afresa hade jag framläm-
nat mina linkläder till at twättas, och nu när
det led till afresan, begärde jag dem åter, och
feck dem också tillbaka allesamman; men
när jag såg öfwer kläderna, så fant äfwen ett
Fruntimmers lintyg deribland, hwarwid jag
ej annat kunde än falla in i ett högt skratt,
såsom ett löjeligt mistag af pigan; men då jag
hant något besinna mig, så började jag mis-
tänka, at det war med flit gjort, för at tyst li-
kasom förbrå mig någon qwinlighet eller
ådagalagda kallsinnighet för Mademoisel-
lerna eller i någon sådan afsikt; och i sådant
fall war säkert Mademoiselle Magdalena up-
hofwet dertill och kanske i samråd med
Frun, men at någon af de andra flickorna
wore därtill uphofwet wille jag aldeles icke
tro, aldraminst den sjuka. Jag tog så lintyget
geck neder till Herrskapet och återlämnade
det, då det befants at det tilhörde den sjuka
Mademoisellen. Och när jag aflämnade det
så sade jag: ”huru det har kommit ibland mi -
na kläder det wet jag ej; men det kan jag för-
säkra, at det i intet afseende passar åt mig”,
hwilket jag sade 2. a 3. gångor på det de så
mycket bättre måtte förstå mig; men härpå
feck jag ej något swar.
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Nu war tiden inne då jag åter borde infinna
mig i Åbo, hwarföre jag köpte litet råg och
lät baka åt mig litet bröd, samt köpte mig
äfwen litet smör för at hafwa at spisa qwällar
och mårnar. och sedan jag hade tagit afsked
af de bekanta, som jag kunde träffa, så war
jag också färdig at afresa den 15. ifrån Preste-
gården. Med KyrkoHerden hade jag så öfwer -
ens kommit, at jag wid Termins slut skulle
återkomma, honom till hjelp och biträde;
och som lön gaf han mig= 5 ./2. R:D: Jag tog
så afsked ifrån samteliga Herrskapet, wäl
med muntert mod, men dock icke utan käns -
la; men mäst ömade mig den sjuka Mademoi-
sellen, hwars sjukdom dageligen förwärrades.
Sedan geck jag åter i min kammare öfwer-
lämnade mig i Guds beskydd. Men förr än
jag geck, föll det mig in at skrifwa en liten
afskeds wers, hwilken, då jag geck öf wer går-
den, jag lämnade åt en drenggåsse; med be-
fallning, at lämna den åt Herrskapet när jag
wore bortfaren. Den lydde som följer.

”Adieu mina wänner jag lämnar här qwar, 
Er sällhet skall wara min frögd.
Med oro och smärta jag nu från Er far.
Bland hwilka jag lefwat så nögd.
Jag hoppas dock än,
Fast jag reser hä’n
I mig dock ej glömmen, men ansen för wän,
Då nögder jag kommer igen.”

Jag hant ej wäl ned till båthuset förr än jag
såg samtelige Herrskapet komma efter mig,
då jag förstod at gåssen hade framlämnat min
wers; och de nu wille wisa mig den höflighe-
ten och följa mig, till wägs. Detta fägnade
mig wäl något; men ej så mycket, emedan jag
fant at det war blott wersen, som anmanade
dem dertil; men förut gjorde ingen mine
deraf. När jag steg i båten gjorde jag försök
at sjunga min wers för dem, för at låta höra

dess ton; men jag förmådde det icke till slut;
Då Rectorn sade: ”ja wi hafwa haft nöjet at
läsa den.” Och så seglade wi bort och hade jag
till sällskap unga Styrman Gottskalk, och
kommo samma dag lyckligt till Åbo.

XXII. Capitlet.
Höst Termins händelser.

I Åbo tog jag qwarter hos Tenngjutaren Rön-
bäck, som woro ett godt ärligt hantwärks
folk. Hans Stjufbarn woro Sonen N: N: Call-
mar arbetade i Stjuffadrens handtwärk, och
dottren Ulrica Lovisa Callmar, båda ej alt för
unga. Hon war medelmåttigt wacker, men
mycket pratsam, och ehuru hon ofta wille
wara småqwick, så röjde hon dock altid mera
enfaldighet än djup eftertanka i sitt tal, ty
hon slabbrade mycket, utan at eftersinna hu-
ruwida det passade eller icke. Hon war föröf-
rigit mycket wänlig och wille synas hafwa
werld eller wara belefwad; men derwid röjde
sig dock ibland något osmakligt. Hon hade
ock en par flickor såsom Pensionairer, dem
hon underwiste i granlåts sömm. Här bodde
jag wäl; och roade mig ibland någon stund
hos werldsfolket, eller språkade med flic-
korna, mäst med Mademoiselle Callmar; ty
hennes flickor woro ifrån landet, och ej ännu
wana med någon synnerlig artig conversa-
tion; icke eller tycktes de äga någon särdeles
qwickhet at lära sy. Min middag lät jag altid
efter wanligheten hämta ifrån Fru Edner.

Här sökte jag nu at nyttja tiden så godt jag
kunde; ty utom de publica föreläsningar,
som jag afhörde, så hade, jag också, efter
wanligheten, några privata, såsom: Hos Pro-
fessor Porthan, hos Lector Norberg i Electri-
citeten, hwilken hölt ganska redigt sina
föreläsningar och feck jag om saken ett
ganska ljust och tydligt begrepp, och änteli-
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gen äfwen hos Magister Tamlander i Trigo-
nometria plana.93 Och som jag war något
mera bekant med honom ifrån hans Stu-
dente tid, så utbad jag mig den friheten, at
få göra mina anmärkningar och förfrågning -
ar, un der hans demonstrationer så snart jag
förlorade sammanhanget eller icke förstod
ho nom, hwaraf jag hade mycken nytta; ty
der igenom feck jag lära känna och förstå
saken i grund, och feck ett rätt begrepp om
hwad sinus, och cosinus, tangent och cotan-
gent &c:, wille säga och kunde följa med ho -
nom med min upmärksamhet hela hans
demonstration igenom. ja det hände också
en par gångor, at jag rättade honom när han
under demonstration tog miste. Och mina
Kamrater förundrade sig icke allenast öfwer
at jag så kunde förstå och åtfölja hans bewis
så länge; utan också nästan afwundade mig
denna förmån. Och skulle man wid alla fö-
reläsningar äga denna friheten, så skulle de
publica föreläsningarna wara af dubbelt
större nytta.

Ej långt efter min inflyttning till Staden
måtte de äfwen inflytta med Mademoiselle
Maria Christina Gottskalk, hwars sjukdom
så mycket förwärrades, at man ansåg för nö-
digt at wara nära läkarne med Henne. Hon
låg då nu hos sin Bror Igegneuren Gottskalk,
jag geck också dit för at hälsa på Henne och
fant Henne ganska matt. Hon aftog i krafter
och förwärrades hwar dag; och då jag en
gång war där, geck jag in till Henne, när alla
andra woro utgågne ifrån Henne, utom Hen-
nes Syster Cathrina Margreta; ty jag önskade
icke mångas närwaro; emedan min afsikt
war at tala några tröste ord med Henne, och
som jag war owan dermed och dertillmed
blyg, så önskade och aktade jag på denna
enslighet. Jag hant ej tala många ord med
Henne förr än Hennes ögon tårades, och jag

blef äfwen så rörd at jag ej förmådde säga
mer för tårarna, som framträngde sig ur mi -
na ögon emot min wilja; och jag geck derfö -
re åter ut igen helt orolig öfwer Hennes
swaga tilstånd. Och få dagar derefter eller
den 27. kallade Gud Henne ifrån werlden; ty
hon war, utan twifwel, både Gud och men-
niskor täck; derföre feck hon också ingå i
Guds salighet. Och måste jag tilstå at jag
wärkeligen sörgde Henne och saknade hen -
ne, såsom ett mycket hygligt och sedigt
Fruntimmer. De första dagarna efter Hennes
död så måste jag wara där i huset så mycket
min tid tillät och biträda at skrifwa notifi-
cations billetter. Och om jag mins rätt så
återfördes Hennes Lekamen till Nagu hwa-
rest Hon begrafdes.

Den 28. kom en Nämndeman jämte några
andra bönder ifrån Nagu och frågte mig om
jag icke wille blifwa deras Prest och efter-
träda Comminister Himberg, så wille de gö -
ra alt hwad de kunde för at hjelpa mig der -
till. Jag swarte dem: at ehuru gärna jag an-
nars hade önskat at få denna Syslan, så woro
dock omständigheterna sådana, at jag icke
kunde antaga deras wänskapsfulla och wäl-
menta tilbud, för hwilket jag tackade dem.
Och anförde samma skäl till mitt wägrande,
som jag upgaf för Käldings Herrskapet. Se
pag: 647. denna Boken.

Nu war jag högst bekymrat, at söka mig
en Kamrat wid Candidat examen. Jag för-
frågte mig hos flera Studenter i denna afsikt;
men alla swarte mig, at de redan hade anta-
git kamratskap med någon. Änteligen träf-
fade jag en Swensk Student ifrån Björkviks
Socken i Södermanland wid namn Johan
Bergius med hwilken jag kom öfwerens om
at wi skulle wara trogna stallbröder wid den -
na examen. Och war jag så lycklig, at hafwa
träffat utföre en ganska beskedlig karl alde-
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les efter mitt sinne; och blefwo wi också
ganska goda och förtrogna wänner.

Sedan jag blef litet bekant med Mademoi-
selle Callmar i huset där jag bodde, så talte
hon om för mig, at, hon kände mig förut
ifrån den dagen då jag döpte Hanskmakaren
Fingeroses barn. ”Jag war då fadder wid sam -
ma tilfälle”, sade hon, ”och glömmer aldrig
huru wackert Herr Magistern då läste dö-
pelse bönerna; och har jag aldrig hört någon
Prest med en så wacker ton och röst läsa
dessa böner.” &c: Denna rösten och ton, jäm -
te det jag hade tagit Comminister Fluurs i
Umeå uttal till eftersyn, war en fölgd af min
trägna öfning i barna åren. Se pag: 28. och
29. Första Boken och pag: 79. Tredje Boken.

ett sådant beröm war mig nu owäntadt så
mycket mer som jag då hade nog swårighet
för at läsa rätt. (Se pag: 607. Denna Bok:)

Hos Mademoiselle Wallin wille jag ännu göra
ett ytterligare försök, upmuntrad dertil
äfwen af Nordqvist, för at bjuda till at om
möjeligt wore förmå Henne at börja någon
correspondence med mig; ty skref jag Henne
till på Åland följande bref.

”Det är både med glädje och oro, som jag
nu skrifwer min Cousine till; med glädje
der öfwer, at jag har fått höra at Hon mår
wäl, och skulle jag icke glädja mig då jag
hörer at min älskade Wän går alt wäl i hand,
den jag på det ömaste älskar, och näst Gud
och min Frelsare altid älska will. Ja wet obe-
wekeliga Tit: at ingen dag ingen tima ja
knapt något ögnablick gifwes då Hon icke
ligger i min hog. Och skulle det icke åter på
det högsta oroa mig, när jag påminner mig,
at denna intagande, denna beskedliga Wän
kan dock wara så hårdhjertad och förakta
min öma och rena kärlek. Ach lät mig dock
ännu nå got hoppas för framtiden; eller ock

säg upriktigt hwad Tit: har emot mig, eller
hwarutinnan jag hafwer förbrutit mig; och
kan Hon upgifwa något giltigt skäl, så är jag
nögd; men se ock till, at hennes beslut, mot-
willighet och obeweklighet icke måtte wara
grundat blott på nycker, eller ock på falska
munnars tadel; ty då kan Tit: lätt blifwa be-
dragen; och se sig wäl före, at Hon icke tager
något steg, som Hon sedan men för sent tor -
de ångra. Men om min Person är Tit: så al-
deles förhatelig, så wisa mig dock det enda
höflighets profwet och skrif mig till några
rader, och om Tit: ej will skrifwa om annat,
så skrif dock om sin hemresa eller om sitt
närwarande tilstånd. Och om Tit: ej gör mig
till wiljes i en så ringa begäran, så uptager jag
det såsom ett wist tecken dertil, at Hon an-
tingen anser mig ej wara wärdig en sådan
höflighet, eller ock at Hon föraktar och ha -
tar mig. War derföre snar at afskudda sig en
sådan hård beskyllning. Men torde hända, at
Tit: har föresatt sig at plåga och förfölja mig
med sin obewekelighet, ach så gör det då om
hon det med ett roligt samwete göra kan,
förakta då mig och min rena kärlek, hata
mig, war min fiende, och jag will hämnas i
så måtto, at jag likafult will älska Hen ne, jag
will wara Hennes upriktigaste wän, jag will
söka Hennes bästa, jag will ouphörligen öns -
ka Henne godt, och jag will bedja Gud för
Henne. Och till ett bewis derpå ber jag at
Tit: täktes hålla till godo den lilla gåfwan
som här innelykt, medföljer, och lät den wa -
ra en påminnelse derom, at Hon har en wän,
som i enslighet suckar öfwer Hennes hård-
het. Tit: behöfwer ej frukta för at emottaga
och behålla en så ringa skänk; ty hon är der -
igenom på intet sätt bunden, ifall det faller
henne in at ännu wara obewekelig. O! huru
mycket hade jag icke ännu till at säga; men
jag fruktar at endast derigenom wara trött-
sam. Derföre farwäl min obewekeliga Tit:
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som nekar mig det nöjet at anse Henne för
min utwalda och öma wän! Farwäl och kan-
ske för altid; mina ögon wattnas till tårar
och Tit: will ej aftorka dem! Farväl ännu en
gång! Gud låte oss dock nu få råkas om ej
förr, så dock i en frögdefull ewighet i Jesu
wår frälsares armar, önskar den, som kanske
emot Tits wilja ändock ouphörligen fram-
härdar at wara Hennes upriktigaste och tro-
fastaste wän och älskare P: Stenberg.”

Den lilla gåfwan, som i detta brefwet om-
nämnes war ett litet förgylt silfwer kors i
hwilket war bundet Ett twå alnar långt grönt
siden band, som jag åtminstone wille skulle
wara en souvenir af min Person så länge hon
lefde.

Den 26. i samma månad feck Bror Nordqvist
bref ifrån Henne, med dessa få rader angå-
ende mig:

=== ”Hälsa Herr Stenberg och bed honom
ej beswära sig at skrifwa; jag kan dock icke
fullgöra hans begäran, det är omöjligt.”

Detta afslag förtog mig så tilsägandes alt
hopp at hos Henne winna min begäran, och
jag måste gifwa mig tilfreds och skicka mig
derefter, hälst jag ännu war i den belägenhet
at ingen tid för mig war förliden, och jag än -
nu war sysselsatt wid Academien och icke
eller hade någon sysla. I medlertid föränd-
rade jag nu för i tiden i mitt sinne det beslut
som jag förr hade fattat; nämligen at af min
blifwande hustru begära edelig förbindelse
at aldrig blanda sig uti mina ämbets göromål
(Se pag: 177. Denna boken, och kanske på ett
annat ställe.) Ty tänkte jag: ett sådant band
på Hennes samwete torde ej annat åstad -
komma, än kanske swåra fölgder eller swår-
modighet hos ett ömt och blödigt sinne, och
kanske till slut blifwa en orsak till förstörel-
sen af wår husliga sällhet och inbördes för-

troende: och är Hon förnuftig så afhåller
hon sig wäl af sig sjelf ifrån sådant som alde-
les icke angår Henne, och i annat fall torde
sådan Ed föga af henne aktas.

Hos Professor Porthan hade jag nu en tid
haft Scripta dem han corrigerade; ty såsom
Eloqventia Professor; borde han få lära kän -
na min capacite i detta fall förr än jag borde
admitteras till at skrifwa för Philosophiska
Faculteten. Nu begärte jag af honom til -
stånd, at få skrifwa pro gradu inför Philoso -
phiska Faculteten; men han wille det icke
ännu tillåta; såwida han fant mig för swag
dertill; ty såsom jag förut har flera gångor
anmärkt, så war jag swag at skrifwa latinska
Scripta; något hade jag wäl nu förbättrat
mig, men det gjorde ej tilfyllest. Det war
egenteligen wid detta tilfället, som jag af -
lämnade mitt så kallade Ode till at Corrige-
ras, hwarom jag har talt pag: 453. Denna
Boken. När jag sedan en gång war hos ho -
nom sade han: ”Jag har sedt på Herrns wer-
ser, de hafwa ej någon synnerlig poësi; Herrn
går till mig någon gång, så skall jag corrigera
det om jag har tid och underrätta Herrn.” Jag
låfte så göra; men kom mig dock aldrig der-
till, af fruktan at få se altför många fel deri,
och således alt för mycket behöfwa blygas.
Sedan jag i 3. weckor hade öfwat mig begär -
de jag åter af samma Professor at åtminstone
hos honom få skrifwa på prof, det han straxt
tilstadde. Han yttrade då sig om mitt Scrip-
tum således. ”Jag ser nog huru det är med
Herrn; det felar honom ingen ting an nat än
språket; ty blott litet mera hemma i latinska
språket, så wore ingen fara; ty jag ser at
Herrn är wist icke utan kunskaper; emedan
jag märker, at Herrn känner något i hwarje-
handa ämnen; derföre öfwa sig flitigt i skrif-
wandet, så blir det wäl bättre.” Nu wil le han
ännu ogärna admittera mig till skrifning för
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Philosophiska Faculleten; men på min en-
trägna begäran, hwarwid jag anförde min
önskan at få åtfölja mina kamrater, så läm-
nade han änteligen sitt samtycke dertill at
jag skulle få anmäla mig till Facultet skrif-
ning. hwarföre jag också samma dag geck
och anmälte mig hos Decanus, helt glad
öfwer denna tillåtelse; men tiden till denna
skrifning skulle mig framdeles meddelas.

Wid samma tid feck jag höra, at en under-
Officer ifrån Ume von Ahn wore i Åbo; ty
blef jag högst angelägen at få träffa honom;
jag sökte derföre upp honom, och war det
mig altid en högtid och gladje när jag feck
råka någon Umeå bo, en sådan war som han
hade warit min slägtinge. Denne war nu
kommen ifrån Armeen och skulle till Umeå;
ty feck jag med honom skicka munteliga
hälsningar till mina Föräldrar.

Den 9. December war den dagen, då wi skul -
le upp at skrifwa pro gradu för Philosophiska
Faculteten. Mitt ämne som jag jag feck at
skrifwa öfwer war: An juramentum wi extor-
tum obbliget?94 Jag skref häröfwer så godt jag
kunde, och som en af mina kamrater hade
en bok med sig, så såg jag i den och råkade
träffa på en mening som war ganska lämpe-
lig till mitt ämne, angående Edens grund,
som jag anwände i anseende till upställ-
ningen af mitt ämne. Och war jag så lyckelig
at mitt Scriptum denna gången war ett
bland de aldra bästa, som jag någonsin hade
skrifwit. Arbetet war ändock helt och hållit
mitt ehuru jag hämtade upställnings planen
dertill utur boken. 

Det anmärkta på följande bladet hörer
hit.

Medan jag ännu war i Nagu hade Herr Kyr-
koHerden Stigzelius anmodat mig, 1:o at för-

skaffa honom en tydelig beskrifning på huru
en rätt god surströming börde saltas, 2:o At
förskaffa honom en Wästerbottens wänd -
plog, samt en så kallad kloalder med 9. eller
11. klor. detta alt lofte jag honom, och begärte
litet pengar till förskott på dessa jord red-
skap. Han war då på wägen at gifwa mig
pengar; men i det samma besinnade han sig
och wågade icke en sådan risqve; ”ty”, sade
han ”på en så lång wäg kunde dessa åkerred-
skap förkomma då de skola gå igenom så
många commissionairers händer, och jag så-
ledes skulle förlora pengarna, utan at redska-
pen skulle hinna fram till mig;” så at ehuru
angelägen han war at få dessa jordredskap, så
wille han häldre wara dem förutan än ingå i
denna lilla risqve, som jag dock för min del
ansåg för obetydlig; jag sökte wäl at öfwer-
tala gubben här till, samt öfwertyga honom
derom, at ingen fara derwid wore, när man
hade en så säker addresse på Stockholm där
de skulle lämnas, som Han och Rectorn för
mig hade upgifwit; men det war omöjeligt
at förmå honom härtill, hwilket jag något
litet förtröt, sedan han så högst angelägen
hade anmodat mig derom, och jag så säkert
hade låfwat skaffa honom redskapen til-
handa. Härutinnan igenkände jag en ålder-
doms swaghet hos gubben eller mistrogen -
het, som war det enda fel, som jag kunde för-
märka hos honom. Han slog således saken
helt och hållit utur hågen, och ehuru jag ej
fant mig förbunden at sjelf risqvera den
summan som härtil fordrades och gå i för-
skott härföre, så beslöt jag dock at göra det
och ändock fullgöra mitt löfte; ty för den
kärlek skull som jag hyste till gubben, så
wille jag honom owetande göra honom den
oförtänkta fägnaden at förskaffa honom
dessa redskap, och då de ankomma tänkte
jag, så kan det ej fela at ju jag icke skulle
återfå mina pengar. Enligt detta mitt beslut
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skref jag nu till min Far med en annan
Under Officer Anberg, som också reste till
Umeå, i hwilket jag beklagade at jag på nära
ett halft år intet hade haft bref ifrån honom,
bad honom lämna mig underrättelse om sät-
tet at salta surströmming, samt med första
fartyg nästa wår afsända den omnämnda
jordreskapen; efter den af mig upgifna add-
ressen. Jag frågte sedan om det war möjeligt,
at, åtminstone medelst utlösen, jag kunde få
den silfwersked, som min Moster i lifstiden
hade sagt skulle blifwa min. m:m:.

Sedan wi hade skrifwit för Faculteten om
dagen, så wille wi i glädjen göra oss en liten
glad afton, Herr Bergius och jag jämte en par
andra af wåra kammerater gingo derföre på
ett något afsides wärdshus för at så mycket
mera få wara i wår menlösa stillhet och ro.
Dit kom ändock en annan af wåra bekanta,
hwilken då han feck se mig som Prest äfwen
wara där, så sade han på skämt: ”qvid Saul
inter Prophetas?”95 Och då jag just intet swar -
te honom synnerligt härpå, så fortfor han
ungefär med dessa orden: ”Ja det är rätt at
man icke gör sig till, och hwarföre må icke
äfwen en Prest äta ett mål och dricka ett glas
på ett wärdshus när det sker i all oskuld.”
Häraf tog han sig anledning at tala om nu
mera afledne Professor Tidegren och huru
han wiste sig försynt i qwinno wägen och
war dock den aldra wärsta fruntimmers pilt;
och feck jag nu höra sådana historietter om
honom, som jag aldeles icke hade wäntadt
eller förmodat af honom, så at jag deröfwer
föll wärkeligen i förundran.

Såsom förr geck jag också nu någon gång då
och då till Palmans at fördrifwa en ledig
stund; nu hände en dag at jag med Fru Pal-
man råkte på något ställe wara i sällskap med
en Mademoiselle, som hette Stenman, något

liten till wäxten, och äfwen litet koppärrig,
men ändock icke obehaglig. När jag då sedan
kom till Palmans sade Frun till mig: ”Cousin
såg ju Mademoiselle Stenman där och där?”
– ”Jo.” ”Hwad tyckte Cousin om Henne?” –
”Jo; Hon såg wist hyglig och beskedlig ut.”
”Men Cousin må tro at det är en braf och
god flicka fast än hon är fattig.” – ”Ja det
twiflar jag ej på.” – ”Om Cousin skulle taga
Henne, så blefwe han wist lycklig med
Henne.” – ”Det torde wara möjeligt” swarte
jag; ”men det kan jag icke.” – ”Hwarföre
icke” fortfor hon? – ”Jag är ju lös och ledig
karl, hwad skall jag föda hustru och barn
med?” Men den förnämsta orsaken war at
jag ännu hade tankarna fästade på Mademoi-
selle Wallin, utom det at jag wille någorlun -
da lära känna henne sjelf och hennes sinne -
lag; ty at så i hast på något sätt fästa mig med
en aldeles wild främmande, som jag hade
sedt blott en enda gång, det kunde wara wå-
deligt, så at ehuru godt förslaget annars i sig
sjelft möjeligen kunde wara, så kunde jag ej
finna mig uti; at så hastigt yttra mig i en så
wigtig sak. Frun fortfor ändock och sade:
”Söta Cousin tag Henne ändå, kära gör det.”
– ”Nej min Kära Cousine”, swarte jag, ”jag är
nu icke i sådan belägenhet at jag kan tänka
på sådant.” och härmed slutades wårt sam-
tal.

I samma gård som jag, bodde äfwen en Sjö
Capitén wid namn Johan Timmerholts; som
tycktes wara en stadgadd och alfwarsam
man. När jag en dag feck se hans Sigil, som
war utsirad med hwarjehanda Trophéer och
sinnebilder, så föll det mig in at göra deröf-
wer en liten wers, som är N:o 41. i mina Poë-
tiska arbeten.

Jag blef också denna tiden något bekant
med KyrkoHerden wid Slotts Kyrkan, hwars
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namn jag nu har glömt, han hade efterträdt
den pag: 164. denna Boken nämnde Tenberg,
som war död. Den nu warande war också
ungkarl. Wid ett tilfälle då wi woro tilsam-
mans och språkade om hwarjehanda, så föll
samtalet på den ogifta lefnaden, då Han ytt-
rade sig: ”det är ändock swårt och mycket
ledsamt at lefwa ogift.” och då jag ej swarte
något härpå, så frågte han: ”är det icke sant?
är det icke så?” och det med en ton som ut-
märkte at han gärna önskade, at jag måtte
besanna och bifalla det samma. Jag swarte
derföre: ”Ja wist är det det; wist wore det
bättre om man wore gift.” Men jag hade just
ej synnerlig lust at yttra mig widare häröf-
wer; ty som jag tyckte, så sökte han ett för-
troende, hwarmedelst jag kunde få höra me -
ra än jag hade lust at höra; och derföre kunde
jag icke widare gifwa mig i samtal härom,
hwarigenom också detta tale=ämnet uphör -
de. Men möjeligen war min mistanka ogrun-
dat, och hans afsikt oskyldig och ren. 

Som nu Professorerna hade upphört med
sina föreläsningar, så reste jag åter till Nagu
dit jag ankom den 17.

XXIII. Capitlet. 
Andra wistandet i Nagu. 

Här måste jag genast tilträda mitt förra träg -
na arbete isynnerhet till Jul Helgen. Men
den 26. eller andra dag Jul på eftermiddagen
feck jag ett nytt göromål; nämligen ett brud-
par skulle wigas i Prestegården, som öfwer-
lämnades mig at göra, och war detta det
första brudparet, som jag har wigt, Brud-
gummen war smeden Anders Anders son
wid Kyrkan Enklinge och bruden Anna An-
ders dotter. Härwid föreföll det owanliga, at
brudparet tidt och ofta föllo på knä och
stego upp igen, såsom när Fader Wår &c: läs-
tes; när de stodo under pälet, och till slut.

Detta hade jag aldrig sedt förut och ärnade
först häjda brudparet till dess jag efter wan-
ligheten skulle gifwa tecken; men i det sam -
ma tänkte jag: det torde wara så bruket här,
derföre lät jag det passera; och jag feck också
sedan höra at så war; ty war jag glad, at jag
icke gjorde någon ändring härwid, hwaröf-
wer Församlingen hade kunnat göra några
obehagliga anmärkningar.

Herr KyrkoHerden Mjöd anmodade mig ock -
så en Sökne=dag på en wiss timma at gå till
Kyrkan och jordfästa ett lik; ty en Båtsman,
sjuk framförd ifrån kriget hade dödt och
skulle nu begrafwas. Jag geck så dit och fant
några få Personer där och liket redan nedsatt
i grafwen. Och ibland de närwaran de war en
hustru, som mycket sörgde och gret, och på
min tilfrågan swarade klockaren, at det war
den dödas Enka. Efter skedd jordfästning,
hwarunder Enkan fortfor at ganska bittert
gråta, så geck jag ifrån grafwen såsom wan-
ligt sker för at gå hem, och hade redan hun-
nit uttom bogården, då jag feck se at Enkan
stod ännu qwar wid grafwen, såg deri ned
efter sin man och gret häftigt ända ut tjutan-
des. Hennes bittra sorg den hon förut hade
sökt at något dämpa hade redan mycket ömat
mig, och ännu me ra rörde mig hennes sed-
nare upförande; ty tänkte jag: detta går aldrig
an, at så lämna henne handlöst aldeles ensam
wid grafwen, jag wände derföre om och geck
till henne, talte med Henne så tröstefult, som
jag kun de, tog henne i ärmen och ledde Hen -
ne med mig utaf Kyrkogården, och wille Hon
ogärna gå ifrån grafwen. Jag skildes så ifrån
Henne, sedan jag en liten stund hade anfört
alla de tröste=grunder, som jag kunde på-
minna mig. Och tänkte sedan härwid: Ah!
hwad måtte icke äkta bandet och den rena
äkta kärleken wara för ett fast och starkt
band och huru smärtsamt måste det icke
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wara när det uplöses; Store Gud! huru under-
lig är icke din försyn då du söndrar, så öma
hjertan ifrån hwarandra. 

Den 28. tilfrågte Herr KyrkoHerden Mjöd
ef ter löfte (Se pag: 657. Denna Bok:) Försam-
lingen om icke de wille bewilja mig en all-
män Collect? Hwilket straxt allmänt be -
jakades. 

Den 15. hade jag skrifwit till Baron Carpelan
och frågt om min Fordran i Generalens
Stärbhus och i slutet af Månaden feck jag
följande swar. 

”Uppå Herr Magisterns skrifwelse, får jag
till skyldigt swar meddela, at penningarne
hos mig stått i beredskap, alt sedan Bouptek-
ningen i Sept: efter === uprättades, och har
jag wäntat den wänskap, at få se Herr Magis-
tern hos mig, då penningarne emot qvitto
kunnat emottagas, och jag gärna sedt under
min Hemmawaro för den andra sakens skull.
Nu måste jag, efter Nyåret resa till Swerige,
hwarföre jag lämnat penningarne till Fröken
Nora, at wid winter marknaden Herr Magis-
tern tilställa. 

Jag tackar rätt mycket för god önskan till
frögdefull Julehelg och sält Nyår, och önskar
Herr Magistern samma tilbaka jämte all an -
nan wälgång. Förblifwandes &c:

C: E: Carpelan.”

Man ser häraf at i wåra bref rådde en art
wänskap och höflighet; ty jag för min del
skref i alla mina bref till honom så höfligit,
som mig möjeligt war, för at om möjeligt
wore blika honom och komma honom at
glömma det framfarna; Men han åter tyktes
wilja låcka mig till sig, det jag aldeles icke
hade lust till, af fruktan at jag, under någon
omild behandling eller i något swaghetens
ögnableck, kunde fela emot min tysthets ed

som prest eller att på något sätt såra mitt
samwete. Emedlertid war jag ganska glad at
penningarna woro i Frökens händer, då jag
wist hoppades få dem utan någon fara, ehuru
jag också något litet fruktade för Hennes
kånster.

Ett bref ifrån Häggqvist feck jag också,
som utom något om lånta böcker af mig, en-
dast derföre war märkwärdigt at det war det
första i wår correspondence.

På Nyårs dagen utlystes den mig låfwade
Collecten och på 13. dagen upbars den då den
steg ungefär till 8. a 10. R:D:

Den 2. war jag buden till Wikholm till Bröl-
lops; ty det Herrskapet giftade bort sin äldre
Fröken med Herr Professorn Schultén på
Prostvik. Wigseln skedde wäll dagen förut
eller Nyårsdagen; men då war blott Kyrko-
Herden där med sin Fru; men denna dagen
woro wi samteliga unga Herrskapet tillika
med många flera budna. Där saknade jag
dock nu Informatorn Herr AEjmelæus, hwil-
ken, eftersom han hade warit djerf nog at
lyfta sina ögon ända upp till den yngre Frö-
ken, det är: blifwit kär i Henne, som ty wärre
så lätt händer Informatorer, så blef han up-
sagder ifrån Condition, så snart saken blef
kunnig; men om Fröken hade någon böjelse
för honom är hwad jag aldeles icke känner. I
medlertid blef den äldre mycket lyckligt
gift; ty Hon feck en mycket braf man.

Och hade jag nu längre förblifwit i Nagu så
hade jag fått biwista ett bröllop till; ty Herr
Magister Tamlander war under Jule högti-
den här för at fria om jag mins rätt till Pre-
stens dotter på Själö. Och giftade han sig wid
slutet af wintern.

Det förut pag: 658. omnämnda Contractet
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emellan Comminister Salonius och Magist:
Gottskalk war nu uphäfwit; men om Salo-
nius sjelf hade det till intet gjort eller Herr
Nordqvist hade klagat, eller Församlingen
hade gjort det i Consistorio mins jag nu ej;
men nu hade Consistorium gedt det utsla-
get, at både Nordqvist och Gottskalk skulle
Predika för Församlingen en art Profpredi-
kan, hwarefter wäl icke något wal skulle hål-
las, men Församlingen skulle i Socken Stu- 
gan höras, hwilkendera de häldre wille haf -
wa. Nu woro dessa profpredikningar hålna,
och denna Soknestämma war utsatt att hål-
las Söndagen efter Nyåret; och Nådårs Pre-
dikanten Rits i Korpo war af Consistorio
utnämnd at göra denna förfrågningen till
Församlingen. Jag har förr nämnt at jag för
min del gärna unnade denna sysla åt dem
båda, ehuru Nordqvist såsom gamlare och
intimare wän wäl i min hog hade företrädet;
men Gottskalk åter war född i Församling -
en; ty tycktes han böra hafwa något företrä -
de, hälst hans far hade warit Cappellan där -
städes; derföre hölt jag mig på alt sätt neut -
ral, och blandade mig aldeles icke i hela sa -
ken, hwarken hemligen eller uppenbarligen.
Men jag tyckte aldeles icke om, at de å sin
sida icke handlade redligt och okonstladt; ty
sedan Ritsen om Lördagen kom, war det ett
mycket funderande emellan KyrkoHerden
och honom om saken, och ett flitigt tracte-
rande, derföre hölt jag mig mäst ifrån dem,
dels för at icke wara dem till hinders, dels
också för det jag ej tykte om sådant, och om
Söndags morgon war det på samma sätt; men
jag hade önskat, at de hade låtit saken gå sin
gilla gång och ej låtit märka sig det minsta;
men som Församlingen ej war särdeles hu -
gad för Gottskalk för hans swaga röst skull
och swårighet att predika, så wille de bjuda
till på alt sätt at hjelpa saken. Nå at de gärna
såge hans befordran deröfwer undrar ingen;

men jag wille at de också måtte derwid haf -
wa rena händer, och ett godt samwete; Och
hwad Gottskalk sjelf angår, så märkte jag ej
annat än ett rättskaffans upförande härwid;
men det war egenteligen KyrkoHerden och
Rector Stigzelius, som woro spel=orrar. Efter
slutad Gudstjenst, så war jag också nyfiken;
at stiga in i Soknestugan; men jag dröjde där
ej länge; utan geck nästan straxt bort, så wäl
af förut nämnde orsaker, och på det de ej
måtte få anledning, at mistänka mig wilja
hemligen wärka på Allmogens sinnen, till
Nordqvists fördel, som ock derföre at jag war
bortbuden till middagen, hwarom straxt.
Wid utgåendet träffade jag 2. a 3. bönder
utanföre, till dem sade jag: ”Gån in nu god
wänner och stån på Er rätt.” Men det war
som de ogärna wille gå in, och jag geck ifrån
dem och ångrade genast at jag hade sagt
dessa orden, som också woro de enda, som
jag hade talt i denna sak. Saken aflopp så
som jag förmodade, at, medelst hwarjehanda
igenom Ländsman &c: i rörelse satta drif -
fjädrar, Gottskalk blef begärd; Och 13. dagen
justerades protocollet, hwilket om det huf-
wudsakeligen skedde hemma eller i Sokne -
stugan wet jag ej. Imedlertid blef Protocollet
af Consistorio, såsom ensidigt eller felaktigt
ogilladt, och en ny Sockenstämma at hållas
ånyo anbefalt. Men till slut geck det härmed
som i Fabeln, at räfwen foråf med rofwet,
hwarom Lejonet och Björn så wäldeligen ha -
de kämpat, hwilket geck så till at det föll
Herr Cappellan Salonius in at sjelf förestå
sin sysla och så blef trätan all.

Till Middagen war jag buden af SjöCaptén
Salonius, hwilken jag derföre åtföljde hem så
snart jag war utgången utur Socknestugan.
Jag war nu ensam buden, ty förstod jag myc-
ket wäl eller åtminstone gissade hans afsikt.
Ty utom det at han wille komma i närmare
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bekantskap med mig, så lärer han också
welat göra mig bekant med sin dotter. Flick -
an war wärkeligen ganska hygglig; Men om
också ej mina tankar ännu hade warit fästade
på Mademoiselle Wallin, så hade jag dock ald-
rig welat engagera mig med det hu set, hwar-
till Prestegårds Herrskapet mång faldiga och
egna berättelser om detta Herr skapet huf-
wudsakeligen war orsaken; ty mitt sinne war
redan för mycket prævenerat emot dem, så at
jag icke en gång fant mig hugad, at synnerli-
gen umgås i detta huset. Jag kunde dock icke
denna gången refusera när han hade gjort
mig den äran och budit mig. Jag blef mycket
wäl och höfligt bemött, och sedan jag en
stund på eftermiddagen hade språkat med
Capten om hwarjehanda likgiltiga ämnen; så
tog jag höfligt afsked och reste hem; men
kom aldrig dit sedan.

Denna tiden hölts, såsom wanligen annor-
städes, läsförhör i byarna i Socken och jag
följde också med allestädes hwarwid just
ingen ting märkwärdigt föreföll.

Ifrån min blifwande examens kamrat Ber-
gius hade jag nu bref, som, utom obetydliga
nyheter och någon orolighet i Åbo önskar
till godt nytt år, och deribland äfwen ”till en
lagerkrants volvente anno, och en flicka om
du ej har förstås” &c:

Följande lilla historiet må jag berätta. Herr
KyrkoHerdens bror Herr HäradsHäfdingen
Mjöd war nu kommen ifrån Korpo Socken
för at hälsa på sin Bror. Wid berättelsen om
tilståndet i Korpo, kom han at tala om en
Cappellans dotters bemötande emot sin Nåd-
års Predikant. Hennes Far Comministern
war blefwen död och en ung Prest kom i
huset såsom Nådårs Predikant, denna bör-
jade fria till flickan under hopp at så mycket

snarare få blifwa Hennes fars efterträdare i
Syslan. En lång tid war det mycket wäl dem
emellan; men när hans hopp om Syslan slog
honom felt, eller kanske rättare, när han
närmare lärde känna Flickan, så wände han
sin håg aldeles ifrån Henne, hwaröfwer hon
blef så förbittrad at hon på alt möjeligt wis
bemötte honom illa. Ty än feck han ej mat,
än de usslaste sängkläder m:m: så at Presten
till slut måtte flytta utur huset och föda sig
sjelf och af henne få något wist om året i ett
för alt, hwilket af wederbörande domstol sti-
pulerades. Detta war nu så allmänt kunnigt,
at en gammal Madame en Länsmans Enka
fant sig befogad at bestraffa och moralisera
flickan derföre, hwilket hon gjorde ganska
alfwarsamt, och nyttjade ibland andra föl-
jande uttryck, brytande på finskan: ”Aller tu
plir kift, som så pär täck åt mot ongkarn;
utan tu får kå mä tom klyko all tin taka.”
Detta berättade HäradsHöfdingen såsom
någon ting narraktigt; men som jag icke
förstod det provinciella eller Socken ordet:
klyko. som jag förestälte mig betyda en säck,
påse eller mat=wäska eller något sådant, så,
för at härom blifwa förwissad, frågte jag Hä-
radshöfdingen hwad klyko betydde. Härwid
log HäradsHöfdingen wänligt och swarte:
”Herr Magistern förråder med denna sin
fråga sin rena oskuld, likasåsom jag i min
ungdom. Ordet: klyko betyder egenteligen
en bergsklyfta, en spricka en öpning.” Då
förstod jag genast menningen af Madamens
uttryck och sade: ”Ja så nu förstår jag: Hon
geck således directe på saken.” Häradshöf-
dingen fortfor: ”Så hände äfwen mig när jag
först kom till HofRätten såsom Auscultant;
Jag feck at afskrifwa en ransakning angå-
ende ett barnamord, hwari wittnen flera
gångor tillfrågades om de förmodade, at det
som de hade sedt på flickans lintyg wore det
wanliga och ordinära eller mycket och owan-
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ligt såsom wid en barnsbörd. Jag som war al-
deles okunnig härom frågte mina kamrater
hwad sådant wille betyda, då de började
storskratta och grina åt mig och gjorde gäck
af mig, och som detta högeligen förtröt mig
så frågte jag en af HofRätts Herrarna, när jag
återlämnade acterna, hwad det wille säga, ty
jag wille icke längre wara härom okunnig.
Han swarte: Ach de wanwettige gloparne,
som icke förstå at wörda och högakta oskul-
den där den finnes; I medlertid om Herrn
frågar sin Mor, så får Han underrättelse här -
om. Sedan geck han in till Auscultanter na
och bannade dem dugtigt för deras oför -
stånd, sägandes ibland annat: det hade til-
hört Eder at wänligt och saktmodigt under -
rätta men ej begrina oskulden. När jag träf-
fade min Mor så frågte jag härom och barns-
ligt förebrådde henne at hon hade lämnat
mig i okunnighet härom. Hon swarte unge-
fär på samma sätt och tillade: Jag har tykt at
du tids nog kunde få weta sådant, och så feck
jag den sökta uplysningen.” Denna sista be-
rättelsen behagade mig, ty min princip war
äfwen; at oskulden bör högaktas, hälst jag då
äfwen för min del hade warit lika okunnig
om sådant om jag ej af böcker hade lärt
hwad det wille säga.

Jag har nämnt om at jag hela tiden hade
ganska trägit arbete härstädes, så at jag hwar
söndag hade en eller 2. Predikningar emedan
här bruktes Likpredikningar så allmänt och
långa Personalier äfwen för en par dagars
gamla barn, hwilket jag tyckte war aldeles
onödigt. Nu kom åter Herr KyrkoHerden en
dag med ett sådant mångdubblat arbete åt
mig till Söndagen, då jag swarte: ”jag skulle
nog önska at få hwila en Söndag;” hwarpå
han sade så eftertryckeligt: ”Man är ingen
hwila wan här.” Ja ja, tänkte jag, jag har nu
wäl sedt huruwida du är någon hwila wan

eller icke, då du under all min närwaro, både
nu och i Somras knapt har predikat öfwer 1.
a 2. gångor, nog duger det köra med mig men
jag hoppas det blir ej så långwarigt, dock
wille jag icke säga något; utan åtog mig ar-
betet fast något misnögd.

Emot slutet af min wistelse härstädes skulle
twenne flickor examineras till Herrans Natt-
wards begående, hwilka för tillfälligheter
skull af bortresa eller något sådant ej wille
afbida det allmänna Förhöret till wåren. De
läste snält så wäl Catechesen, som också
några andra små wäl stälda frågor, som Kyr-
koHerdens Far hade samman skrifwit och
låtit trycka i Åbo och här allmänt följdes til -
lika med Catechesen. Jag förklarade saken så
godt och tydligt, som jag kunde och de woro
icke eller så osnälla at fatta och begripa Re-
ligionens sanningar. Herr Comministern Sa-
lonius blef till slut befald mig till biträde,
men jag hade föga hjelp af honom, ty utom
at fråga dem efter Catechesen och deras lilla
frågo=bok, så kunde han knapt tala något
ord; och förundrade han sig öfwer min fär-
dighet at förklara saken. Ja tänkte jag: om du
så mycket hade bekymrat dig om at förstå
Catechesen, som om dina ängar och åkrar, så
kunde du wäl också förstå Religionen; och
det folk är medymkan wärdt, som hafwa så
blinda ledare, och detta hade wist oroat mig
för Församlingen skull om jag icke hade
wetat at de hade så redeliga och kloka män i
Herr KyrkoHerden Mjöd och hans Adjunct
Gottskalk.

Nu led det till den tiden då jag åter skulle
resa in till Åbo; Men jag märkte at jag under
denna min warelse härstädes icke åtnjöt det
förtroende och tilgifwenhet, som förleden
sommar när jag war här. Jag förtröt det wäl
något litet emedan jag wiste med mig at jag
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aldrig hade gifwit dem skälig anledning till
något misnöje. Men jag insåg nog skäligen
klart orsaken; ty som de wiste at jag war en
så intime och god wän med Nordqvist och at
jag så mycket war hos honom; så mistrodde
de mig at kunna wara nog netral emellan
honom och Gottskalk i den förr omtalte vi-
cariats frågan; kanske trodde de at jag till
och med stämplade emot Gottskalk och in-
talte bönderna, hälst om det bestälsamma
ryktet hade fört till deras öron mitt uttryck,
som jag råkte säga när jag geck utur Sokne -
stugan (Se pag: 683. denna Boken) eller
också deraf, at jag aldrig alierade mig med
dem under deras conferencer härom eller
med den wärma som de önskade talade här -
om till Gottskalks förmån. Till denna deras
kallsinnighet torde äfwen lika mycket bidra-
git mitt förtroliga umgänge med Käldings
Herrskapet, såsom också min resa till och
spisning hos Sjö Captén Salonius, som woro
af mot partiet och emot Gottskalk; jag sade
wäl min fria tanka om Captén Salonius; men
sådant torde ändock icke tros. Och kanske
mig tillåtes at ännu gissa en orsak. Det före-
föll mig såsom Fruntimmerne hälst Made-
moiselle Magdalena, som tycktes wara wack -
er, förtröto at jag aldrig på minsta sätt figu-
rerade eller fjäskade för dessa flickor eller
gjorde mine af at begära någon af dem, hwil-
ket war aldeles emot mitt redliga sinne så
länge jag hade fästat mina tankar på någon
annan, och ännu hade jag ej aldeles upgifwit
hoppet på Mademoiselle Wallin. Lät nu alla
dessa omständigheter hafwa kommit under
Fruns och Mademoiselle Magdalenas stick -
ande och gäckande sqallerstugor, så inser
man nog huru jag i deras pleno hade blifwit
tiltygat. Men sådant aktade jag intet, utan
satte mig öfwer alt sammans emedan jag in -
såg, at de, enligt omständigheterna icke kun -
de fatta saken annorlunda; ty kunde jag icke

eller med skäl blifwa ond på dem. Och å min
sida bemötte jag dem med samma wänskap,
aktning och redlighet som förr, likasom
också de på sin sida sökte dölja sin kallsin-
nighet, som dock tydligt nog framlyste.
Hwad mina tänkesätt om Mademoisellerna
angår, så har jag wäl redan något yttrat mig
hälst om Magdalena; men hwad åter Made-
moiselle Cathrina Margreta angår så insåg jag
mer och mer hennes wärde ju mera jag lärde
känna henne och fant at hon aldrig kunde
fela, at icke hon en gång skulle göra en man
lycklig; derföre tiltog ock min wälwilja för
henne hwar dag, ehuru jag just ej hyste nå -
gon kärlek för henne, och jag måste bekän -
na; at om icke Mademoiselle Wallin hade
ännu legat mig i hogen, så torde jag kanske
hafwa försökt at anmäla mig hos Henne; ty
hon war mycket god och from; och fastän
kopporna nog mycket hade skämt hennes hy,
så war hon dock icke utan sitt behag, som al-
deles icke war tilgjort eller utsökt: Med ett
ord: Hon öfwerträffade mycket sin Systers
oaktat all Dennes skönhet, hwilken aldeles
icke behagade mig om också hennes reputa-
tion hos mig genom den pag. 658. följ: denna
Boken, omtalta händelsen, så aldeles helt och
hållit icke hade ramlat. Derföre kunde jag
också icke utan oro taga afsked af Mademoi-
selle Cathrina Margareta. Och feck jag också
sedan höra at hon några år derefter Hade
blifwit gift med Herr KyrkoHerden Avellan
i Rimitto, som då hade blifwit Enklinge,
hwilket ganska mycket gladde mig. 

Under detta mitt wistande i Nagu, så hade
Farbror Callmeijer i Åbo dödt. Och som sista
qwartalets Krono Upbörd balancerade, så
kom hans egendom at gå på Auction, som
skedde emot wåren, hwarefter Faster reste
till sin dotter och Måg i Torneå eller till Pros-
ten Rydman. Således feck han ej länge öfwer-
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lefwa sitt mägtiga wärk, at tilsätta Prester. 

Den 17. tog jag då afsked och reste med allone
därifrån; men icke längre än till Själö Hospi-
tal, hwilket låg på en något stor Ö och hörde
äfwen under samma Pastorat som Nagu. Jag
stannade där emedan jag hade lofwat Presten
wid detta Hospitals Kapellet at predika för
honom dagen derpå i hans Kapell; som jag
också gjorde. Denna Prest, hwars namn jag
har förgätit, och jag kommo mycket wäl öf-
werens, ehuru han war mycket äldre än jag.
Jag hade förleden sommar en par gångor
gjort visite hos honom och blef då bekant
med honom; ty wille jag nu före min afresa
tjena honom med en predikan. Det enda som
något litet, kanske utan skäl, mishagade mig
hos honom war, at då han wiste mig galning-
arna, så fjollade han med dem och talade
efter hwars och ens galenskap; förmodeligen
för at gifwa mig tilfälle at inse hwars och ens
art af galenskap. Men jag, som aldrig förr
hade sedt något Hospital, war första gången
mycket rörd at på en gång se så mycket och
ett så djupt mennisko elände, och hade just
haft lust at gråta, hwilket ganska mycket
contrasterade emot det glada lynne hwarmed
han tokades med galningarna; derföre tänkte
jag: Ach detta är mycket ömt och beklageligt,
och det wore mycket bättre at du på alt mö-
jeligt sätt med klokt och förnuftigt tal sökte
at småningom leda dem till sitt förstånd igen,
än att du således skall gäckas med galningar
och derigenom ännu mera befästa dem i
deras galenskap. Men kanske war min an-
märkning otilbörlig; ty han hade i många år
haft omhänder dessa galningar, och war såle-
des härdat af deras åskådande, och kunde så-
ledes icke nu wara öppen eller fattlig för
sådana öma känslor, som jag ärfor. Och som
han borde känna dem i grund och hade en så
långlig ärfarenhet, så borde han också bäst

känna sättet och möjeligheten af deras för-
bättring. Men mina känslor och ofwan-
nämnda tankar lät jag honom icke märka.
Ynkeligt war det imedlertid at finna huru
mångfaldiga sorter galningar funnos där, ty
den ena sade sig wara en drottning en annan
Kung en annan Prints eller Printssessa, och
åter andra woro kära, så at märkeligt war, at
högmodet och kärleken woro de twå hufwud
orsaker till galenskapen.

Jag fortsatte nu resan därifrån till Åbo; men
under wägen war jag wärkeligen mycket ond
deröfwer, at Herr KyrkoHerden Mjöd lät mig
denna gången resa ifrån sig utan at gifwa
mig en styfwer i lön för alt det arbete, som
jag hade haft där. Wid afskedstagandet lät
han mig förstå at han i det stället hade för-
skaffat mig Collecten, samt tillfälle, at så
mycket förtjena med likPredikningar och
Personalier. Det war sant, at jag hade i så
måtto fått öfwer 13. R:D: men jag tyktes nog
hafwa fått arbeta derföre och behöfde der-
före icke stort tacka honom. Det hade åt-
minstone, tyktes mig warit hans skyldighet,
at äfwen något litet betala mig för det arbete
jag hade haft för honom. Men efter hand
swalkades mitt sinne och jag beslöt at tiga
härmed på det Herr KyrkoHerdens rykte
icke i någor måtto skulle lederas, och an-
lände således någorlunda forsonad till Åbo. 

Dagen efter war åter Marknad i Åbo, hwar-
före jag enligit Baron Carpelans bref (Se pag
679. denna Bok:) upsökte Fröken Carpelan af
hwilken jag riktigt utbekom min fordran
utur Generalens Stärbhus, nämligen 93. Riks-
daler och 40 sk:, och hwilken war häröfwer
glad om icke jag emedan detta war det Capi-
tal som jag hade at lita på i Åbo wid Gradens
antagande.
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Utaf Marknads resande hade jag äfwen up-
sökt Kjälldings Herrskapet ifrån Nagu,
hwars godhet jag åter feck röna Ty Frun be-
gåfwade mig äfwen nu med 2. R:D: och för-
leden sommar feck jag också 2. R:D: af
Henne och af Herren sjelf feck jag också
sommaren derpå 2. R:D: utom Collecten
feck jag således af dem 6. R:D: så at de på alt
sätt bewiste mig den aldra fastaste wänskap.
Derefter under samtal om de ämnen, som
kunde förefalla, gjorde Frun mig följande
förslag: ”Herr Magister, jag will föreslå ho -
nom en fästmö, som jag tror skall wara
honom till lycka och förmån.” ”Ja” swarte
jag, ”hwem skulle det kunna wara?” – ”Jo
Prestens dotter på Själö, det är en beskedlig
flicka.” Jag tackade då Frun för dess wälme-
ning, och sade, at jag wäl icke hade något
emot flickan ej eller Hennes föräldrar; men
til ursäkt förebar jag dock sådana omständig-
heter som jag kunde påfinna; såsom at jag
war en brödlös karl, och ännu icke kände
flickans sinnelag m:m: Men den rätta orsa-
ken känner ju läsaren förut. Derefter tog jag
ett wänligt afsked ifrån dem.

XXIV. Capitlet.
Winter Händelser i Åbo. &c: 

Mitt qwarter tog jag på samma ställe, som
före Jul nämligen hos Tenngjutaren Rönbäck;
och hade stält min hushållning på samma fot,
som wanligt. Och mina Studier sköttes äf -
wen såsom förr. I synnerhet afhörde jag Herr
Professor Bonsdorf i mineralogien, som war
ett privat Collegium; ty mineralogien war
icke egenteligen hans yr ke, emedan han war
Professor in arte veterinaria. Hans sätt at läsa
war redigt och mycket underwisande samt
tydligt, ty han läste altid med mycket nit.
Hans föreläsning anoterade jag, som jag feck
till det närmaste fullständig; utom en eller

twå timmar då jag nödwändigt nödgades
wara borta, hwilket jag mycket regreterade,
men kunde det icke hjelpa. Publice afhörde
jag utom andra äfwen Philos: Adjuncten Jo -
han Gadolin i Chemien, en mycket snäller
man i sin wettenskap, som innan kort blef
Professor, han läste också ganska braf, men
dock icke med det nit och den drift som
Bonsdorf. Och som han utom sina föreläs-
ningar äfwen wissa timmar hwar qwäll labo-
rerade i Academiska Laboratorio, så geck jag
också ibland dit til lika med några andra för
at bese hans åtgärd derwid; Men jag hade det
emot Honom här, at han war så ganska tyst;
ty jag hade önskat at han för oss hade när-
mare utredt sina företag: såsom sagt oss
hwilka ingredienter han hade i det eller det
företaget, hwad som war hans afsigt och än-
damål, samt huruwida den lyckades eller icke.
Likaledes hade jag welat, at han, under mel-
lanstunderna, då wi hela 1. a 2. timmarna
wäntade på utslaget, hade underderhållit oss
med godt glam, om intet med annat så dock
med små Historier; ty då skulle han säkert
fått mycket flere åhörare; Och lät wara, at det
förra icke war hans skyldighet, sedan han
hade läst sin timma, så hade han dock kunnat
mycket lätt underrättat oss om sådant och då
hade wi haft långt större nytta deraf. Men nu
war han ganska tyst, sade sällan något om
saken, och förrättade sina göromål för sig
sjelf likasom hade han warit allena, så at jag
måste mästedels blott gissa till hwad han på-
syftade med hwad han hade för händer.

Den 23. träffade jag Herr KyrkoHerden Ring
ifrån Caris i Nyland, som war gift med min
Slägtinge Clara Callmeijer, Han gjorde mig
det förslaget at få blifwa Adjunct hos honom
om jag wille emottaga den Syslan. Jag tacka -
de honom för det tilbudet och swarte, at jag
wäl wore hugad dertill om Consistorium så-
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dant wille bifalla. Men härom blef nu icke
widare talt.

Nu skulle Herr Magister Nordqvist resa till
Åland; ty beslöt jag at ännu en gång göra det
yttersta försöket hos Mademoiselle Wallin
och afsända bref med honom, hwilket lydde,
som följer. 

”At wara obewekelig, märker jag, är icke
det enda nycker som Fins hos min Mademoi-
selle, utan hon, som annars är så förnuftig,
föraktar mig äfwen, som skönjes deraf, at
Hon ej will bewärdiga mig med ett enda ord;
jag wäntade dock så mycken höflighet af min
Cousine, at hon skulle swara mig på mitt sista
bref; men detta fel förlåter jag dock Henne
under förhoppning, at Hon det härefter för-
bättrar, ty jag är derom öfwertygad, at min
wäns hjerta ej har deruti någon del, utan sna-
rare en liten blygsel. Min Wän hälsar mig i
brefwet till Nordqvist, at hon icke kan fullgöra
min begäran och det omöjligt; men säg då hwa-
ruti denna omöjligheten består. Hon måste
då helt säkert wara trolofwad med en annan;
och om så är måste jag wäl både gilla och be-
römma Hennes upför ande i det hon har gif-
wit mig ett så kort nej; ty det är teken till
ståndaktighet och redlighet; men det har jag
då emot Henne, at min Wän nekar dertill; säg
nu hälst upriktigt huru saken förhåller sig;
Hon behöfwer ej derföre nämna Person, som
är så lyckelig, och jag will då ej wara den sam -
me, som skall skil ja twenne hjertan åt. Men
efter Hon hittils så enträget nekar härtill, så
måste denna omöjeligheten bestå i något
annat. Kanske Tit: har låtit något falskt rykte
förwilla sig; torde hända at Hon här i Staden
har fått hö ra det sqwalret, som i somras war
här så allmänt gängse, at jag skulle hafwa en
wiss Fröken, som jag bedyrar är pur lögn; och
Henne lärer utan twifwel Min Wän ment,
när hon swarte mig då jag wille ge henne min

ring: Ge den åt en annan; eller ock torde sam -
ma Fröken hos Borgmästarinnan M==p=a.96
hafwa beskriwit mig på en elack sida; ty jag
wet at hon ej hade godt öga till mig; så at
derom är jag försäkrad, at om samma Fröken
war så förnuftig, at hon ej sade något ondt om
mig, så talte Hon wisserligen intet något
godt. Tro derföre icke hwad Hon har sagt, el -
ler hwad hon kan hafwa förledt den godt-
rogna och beskedeliga Mademoiselle Nican -
der at säga om mig. Eller lät mig då få weta
hwad min Wän har emot mig fast det wore
aldrig så illa, at jag må få förklara mig. Jag har
mina stora fel; men will min Wän söka en
felfri, så måste Hon resa till en an nan werld.
Eller är Hon så kallsinnig, at Hennes hjerta
ej kan känna någon ömhet för mig, och om
så är måste jag wist på det högsta beklaga at
jag är så olycklig. Men i alla fall be der jag på
det ödmjukaste at Min Wän upriktigt säger
mig hwaruti denna omöjeligheten består, och
jag försäkrar, at jag ej uphörer förr än jag får
weta den. Och om jag då finner, at min Wän
har skäl till sitt nekande, så will jag icke eller
wara obillig. Ach min Wän skrif mig nu en
gång till några rader, säg i korthet sin uprik-
tiga mening, lät Nordqvist wara mig en glad
budbärare, och jag bedyrar, at jag aldrig skall
misbruka Hennes bref på något wanhederligt
sätt, ej eller wisa det för någon. O! huru gärna
hade jag icke welat resa med Nordqvist, för
at få det nöjet at se och tala med den, som
mitt hjerta så högt wördar; men ach jag slip-
per ej; utan måste lefwa här kanske ett mål
för Cousines hat, O! Hwad är icke den tanken
bedröfwande. Gud gifwe Min Wän all sällhet
och frögd i detta Nya året; Men glöm icke
eller den hwars oro Hon förorsakar, och Hys
emot ho nom en medlidande tanka, som ald-
rig uphörer at wara &c: upriktigaste men be-
dröfwade älskare. 
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Den 2:dra afgeck detta med Nordqvist, och
samma dag feck jag änteligen bref ifrån min
Far, hwilket war så mycket mera kärkommit
som jag på 3/4. år ej hade haft något bref
ifrån honom utom blott en hälsning i Sæde-
nii Couvert. Likaledes gladde det mig at
deraf få höra, at min Mors hälsa ansenligen
hade förbättrats, samt at de hade fått en här-
lig årswäxt. Föröfrigit innehölt det blott obe-
tydliga nyheter.

Den 6. anhölt Herr KyrkoHerden Ring, at
jag måtte på 14. dagar resa till Caris för at
hjelpa honom, hwilket jag måste neka till
för mina Academiska lectioner skull, som jag
icke wille försumma.

Till Candidat examen anmälte jag mig til -
lika med min kamrat Bergius den 14. hwar-
efter wi tid efter annan hade wåra Tenta -
mina hos Herrar Professorer; och först hos
Matheseos Professorn Lindqvist. Honom af-
hörde jag wäl flitigt så wäl denna som förra
Termin; men som jag ej hade inhämtat de
första grund begreppen om saken som före-
sades (Han läste om Coniska Sectionerna) så
förstod jag honom ej så wäl; ibland kunde jag
wäl fatta hans demonstrationer någon stund;
men åter snart förlorade jag sammanhanget
och at fråga honom såsom hos Tamlander
wågade jag icke. Men lycka war at han i ten-
tamen icke förehade något af hwad han sjelf
hade läst, utan en par theoremer utur Trigo-
nometria plana, som jag hade förut afhört
hos Magister Tamlander, hwarföre wi och
isynnerhet jag skäligen braf kunde reda oss.
Twå dagar derefter hade wi Tentamen hos
Professor Porthan in eloqventia. Där åter
och Hos Professor Lefvren kunde Bergius
bättre reda sig än jag; ty han hade egenteli-
gen Studerat i dessa wetenskaper. De öfriga
tentamina, ehuru de höra till den följande
Månaden, will jag dock nu, efter ämnet fö-

rehafwes, något omröra. Professor Schalberg,
altid god och facil, war aldeles icke sträng
med oss i metaphysiken, som här nu war
föga wärderad och upgaf för oss hwad han
egenteligen wille i examen föredraga, så at
wi fingo tilfälle at öfwerse det. Hos Professor
Gadd i mineralogien aflopp tentamen också
skäligen wäl, det war blott en stuff, som jag
icke straxt igenkände; men Bergius påminte
sig den och jag de flästa andra, så at gubben,
som war sällan wan at träffa någon candi-
dandus, som hälst redigt kände de första be-
greppen af hans wetenskap, blef ganska god
och nyter och yttrade sig: ”Herr Professorn
Bonsdorf lärer med mycken nit underwist
Herrarna; at de hafwa kunnat blifwa så pass
wäl för sig komna i min wetenskap.” Profes-
sor Planman åter, sedan han hade framstält
3. a. 4. frågor och fått dem rätt beswarade,
yttrade sig: ”Ja Herrarna hafwa flitigt afhört
mina föreläsningar och jag är säker at de
känna de ämnen; som jag har föredragit det
är onödigt at widare beswära Herrarna med
frågor, jag orkar wäl icke komma upp till
exa men; men jag skall aflämna dit mitt vi-
detur.” Och jag tillstår, at jag wäl hade fattat
och förstådt hans föreläsningar i optiken, di-
optriken och Catoptriken; som jag då wäl
kände. I natural Historian för Helenius red -
de jag mig också någorlunda. Men för Bill-
mark i Historien och moralen, Creander i
oeconomien woro wi wäl ej så färma, dock
understöddes wi af deras wälwilliga under-
wisningar.

Nu återkom Magister Nordqvist den 18.
ifrån Åland; men hade intet bref ifrån Ma-
demoiselle Wallin, hwilket något litet förtröt
mig; ty jag hade skrifwit de twå sista bref-
wen tyktes mig så, at hon hade bort retas at
swara, hwilket jag hade gjort med flit i
denna afsikt, som också mislyckades. Nord -
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qvist hade widare at berätta, at han hade fått
höra at Hon wore trolofwad med en ung
Skrifware på hemorten. ”Dessutom”, sade
han, ”torde Hon också hafwa tykt, at det
wore swårt, at så aldeles öfwergifwa sin fä-
dernes ort och resa med Bror ända upp till
det kalla och så långt bort belägna Wäster-
botten.” – ”Ja”, swarte jag, ”hwad gjorde det?
det betyder föga, om Hon fölgde med en
maka den Hon älskade.” – ”Det kan så tyc-
kas,” fortfor han, ”men de kunna ej alla så
lätt öfwergifwa sin hemort. I medlertid är
jag ingen god budbärare för Bror; och det
torde wara förgäfwes at göra några widare
försök i denna afsikt; ty nog hörde jag på
Henne at det är och blir aldeles omöjeligt.”
Detta fant jag också sjelf tydligt; ty beslöt
jag, at ifrån denna stund slå saken aldeles
utur hogen, det jag också gjorde. Och således
mislyckades aldeles Nordqvistens så nitiska
förslag i detta fall.

Utaf Regements Pastorn eller Bataljons Pre-
dikanten Laureus feck jag den 15. ett annat
förslag, som han nämnde om för mig när jag
den dagen war hos honom. ”Herr Öfwerste
Löjtenanten Städing”, sade han, ”behöfwer
en Prest på sin flotta; skulle icke Herr Magis-
tern wara hugad at emottaga den Station,
som icke är så dålig; ty lönen derwid är så och
så stor.” – ”Jo men”, swarte jag, ”det torde
wara braf nog”, men åtankan på sjön och at
ständigt wistas på honom war mig dock icke
till behag. – ”Herr Magistern bör nu”, sade
han, ”anmäla sig hos Öfwerste Löjtenanten
förr än någon annan kommer och innästlar
sig hos honom.” Jag låfte så göra, ty jag tänk -
te: hwem wet hwad Gud har utsedt med mig
och hwilka wägar han will at jag skall wand -
ra i werlden; derföre må jag försöka saken
ehuru sjön är något motbjudande för mig och
det isynnerhet för sjösjukan skull, som jag af

ärfarenhet wiste at jag war fallen före. Dagen
efter klädde jag mig på det bästa och sökte
upp denna Öfwerste Löjtenant, träffade ho -
nom också hemma samt androg höfligt och
stilla mitt ärende. ”Det är mig berättat” sade
jag, ”at Herr Öfwerste Löjtenanten behöfwer
en Prest på sin flotta, om så wore, så anhåller
jag at i detta fall komma i åtanka; ty jag fin-
ner mig hugad at antaga denna plats.” På hans
frågor gjorde jag widare redo för mitt namn
och Person, samt at jag efter Magister gra-
dens antagande till sommaren wore ledig. Jag
feck till swar at jag efter 14. dagar åter kunde
anmäla mig, så skulle jag få bestämt swar.
Hwarefter jag recommenderade mig och
geck hem. Sedermera precist på dagen 14.
dagar derefter geck jag åter till honom. Jag
träffade en Betjent, som jag bad måtte an-
mäla mig hos Öfwerste Löjtenanten; Men
Han swarte mig: ”Det behöfs intet, Herr Ma-
gistern går in bara.” Jag påstod ändock at han
först borde anmäla mig; men jag feck samma
swar; Jag steg derföre dristigt in och fant
Herr Öfwerste Löjtenanten inbegripen i ett
häftigt samtal med en annan Officer på
Fransyska. Jag bockade och hälsade så godt
jag kunde; men han tyktes föga se mig; utan
fortfor med sitt samtal lika ifrigt. Nu som jag
ifrån barndomen hade blifwit lärd at aldrig
falla hederligt folk i talet, så stod jag wid
dören helt tyst och stilla och wäntade på at
deras samtal måtte så mycket stillas at jag i
ett mellanskof skulle få tilfälle at andraga
mitt ärende; Men de slabbrade så ouphörli-
gen, at jag måtte stå där hela långa stund; icke
eller förstod jag något af deras tal; ty min lilla
kännedom af språket förmådde icke fatta
mer än ett eller annat ord, då de slabbrade så
ganska fort. Änteligen började samtalet nå -
got sakta sig och föreföll det mig som Öf-
werste Löjtenanten hade welat ännu längre
slabbra; ty han tyktes söka tale ämnen, som
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nu tyktes börja tryta; ty steg jag något fram
och gjorde mine af at wilja tala, då han genast
kom emot mig för att afhöra hwad jag hade
at anföra. I det samma wille den andra Offi-
ceren gå bort; men Öfwerste Löjtenanten
winkade till honom oförmärkt at han icke
skulle lämna honom allena. På min begäran
feck jag det swaret, at Han icke nu kunde ge
mig något löfte, såwida han icke wiste huru
mycket, som skulle bestås en sådan Prest till
Lön, och till at bewisa detta sitt yttrande, så
tog han fram en tryckt längd på alla Syslor
wid Flottan och under mycket slabber wiste
mig, at i Löne collummen endast stod några
nollor i stället för bestämda summor. Jag fant
då häraf at sådant endast war förewänningar
och at han aldrig tänkte antaga mig, ehuru
han ej gaf mig ett positift nej. Jag fant också
at Han förut med flit fortsatte talet, efter
som han förmodeligen tyckte mig stå som ett
wåp wid dören; när jag wid deras samtals slut
sådant märkte, så ångrade jag at jag icke ge-
nast steg dristigt fram och afbröt deras sam-
tal och hade jag förut känt hans lynne så
hade jag wist gjort det; men nu tykte jag så-
dant strida emot höfligheten och den akt-
ning jag war honom skyldig. Likaledes märk -
te jag at han war rädd för mig och kanske
äfwen mistykte at jag kom in oanmält. Den -
na hans rädsla märkte jag deraf at han intet
wille wara allena med mig, då han hindrade
den andra Officeraren at gå bort. Detta före-
kom mig såsom fruktade han at jag torde
hafwa någon hemlig stämpling emot hans
Person eller lif, hwilken mistanka säkert
wäktes hos honom, så wäl af mitt oförmo-
dade inträde oanmält, som också deraf at
mitt stående wid dören kanske föreföll ho -
nom lömskt; Men förnämsta orsaken till
hans mistanka lärer warit det mistroende,
som han kanske hade till Stadens inwånare,
då han lärer tänkt at de torde hafwa öfwer-

talt mig till något sådant steg. Ty Bergius i sitt
bref till mig i Nagu, nämnde om, at Stadens
inwånare, straxt före Jul, Mistrodde Office-
rarena och militären wid tilfälle då twenne
Ryska Herrar hade warit i Staden och bort-
rest, hwarföre de sjelfwa hade gått wakt och
patrullerat i Staden, hwilket war ibland de
nyheter, som pag: 684. denna Boken, är om-
nänt. Denna Hans rädsla förtröt och bedröf-
wade mig, at nämligen Han skulle kunna tro,
at en Prest skulle kun na wara så nedrig. Jag
tog så afsked och geck min wäg flat och mis-
nögd med honom, som han ock säkert war
med mig, hälst jag icke kom mig före at an-
föra orsaken till mitt stilla tigandes wid
dören och ursäkta mig. Af alt detta insåg jag
nog klart huru förgäfwes det wore at ytterli-
gare begära denna befordran, samt at hans
och mitt humeur aldeles icke stämde öfwer -
ens; ty beslöt jag genast at aldrig mer söka
honom i något sådant ären de.

Den pag: 702. nyss nämnde Laureus war til -
lika MässPrest wid Åbo Domkyrka, hwar-
före honom tillhörde at göra all altartjenst
wid Swenska Församlingen. Nu för at få
öfwa mig något i mässandet, så anhölt jag
hos honom förleden höst, at då och då få
mässa för honom det han ganska gärna tillät.
Men då han fant mig så willig, så började han
at oftare begära min hjelp och nu till slut
hwar Söndag, hwarom han altid anhölt ige-
nom Klåckare=drengen; ty han bodde långt
ifrån mig, så at jag aldrig råkte honom sjelf.
Detta Hans misbruk af min beredwillighet
förtröt mig wäl, men dock fortfor jag at full-
göra hans begäran, dels emedan jag wäntade,
at han sjelf skulle blygas at så ofta begära
mitt biträde, dels ock eftersom ofta ej wi-
dare tid war öfrig at återgå tilbaka för budet
till Laureus och han sedan i rättan tid skulle
hinna i Kyrkan. Ja jag hade så när en morgon
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kommit för sent i Kyrkan. När jag således
såg, at detta ej tog ända; utan han fortfor at
låta mig göra sin Syssla för intet; ja utan at
en gång ge mig en måltid mat eller tala ett
wänligt ord med mig, så beslöt jag at om han
ännu förnyade sin begäran, gifwa budet ett
kort nej. Nästa Söndag derpå trodde jag at ej
något bud härom skulle komma efter det
drögde något länge; men till min förträt kom
åter budet nog sent. Jag swarte då med en
alfwarsam och misnögd ton: ”Hälsa Herr Tit:
Laureus, at jag aldrig har åtagit mig at wara
Hans Adjunct icke eller är jag skyldig at wara
det aldraminst för intet.” Karlen geck sno-
pen bort med sitt undfångna swar, och aldrig
hörde jag af något sådant bud mera. Detta
talte jag sedan om hos Cousin Palman, och
råkte äfwen säga: ”Jag har nu så länge och så
mycket tjent honom i detta fall, och icke
sedt den minsta höflighet af honom eller at
han en gång skolat bjuda mig på en måltid
mat, ty är det ej under at jag ledsnade der-
wid.” Detta gjorde så mycket, at Jag altid af
Palman blef buden till middagen så ofta som
jag predikade för honom, som skedde då och
då; ty han behöfde nog prediko=hjelp, dels
för det han ej hade alt för lätt för at bereda
sig, dels ock för sin swaga helsa skull. Jag
sade då en gång: ”Det är onödigt at Cousi-
nerna altid skola bjuda mig till middagen,
jag kan wäl tjena Cousin ändock med en
predikan, och det war aldeles icke min af-
sigt, när jag sade min mening om Laureus,
icke eller begärte jag sådant af honom; utan
det war endast i afseende på hans misbruk
af min beredwillighet och hans otacksam-
het, som sådant skedde.” – Han swarte: ”kära
Cousin tala intet derom; det är ju det minsta,
som jag kan göra Cousine för hans beswär.”

Detta år grasserade döden rätt mycket ibland
Presterna och kyrko=betjeningen wid Dom -

kyrkan, börjandes ifrån dödgräfwaren till och
med Biskoppen, hwarföre alla unga Prester
som funnos i Staden måste wara med för at
bära Presterna till grafwen, och ibland dem
war äfwen altid jag; så at jag innom ett års tid
bar 5. Prester till grafwen. Ibland dessa war
äfwen den pag: 676. denna Boken omnämnde
Slotts KyrkoHerden. Här kom jag tilfälligt
wis at för de på grafölet samlade Prester om-
tala min circumlocution om Luckon waimo
(Se pag: 353. Andra Boken.) hwaråt de mycket
roade sig. På detta graföhl wankades ymnigt
med drycker och man drack allmänt styft; så
at till och med Betjenten till slut ej wäl såg at
bära præsenter brädet rätt. Jag drack också
något mer än jag annars wanligen brukte; ty
punchen är den enda dryck, som i anseende
till smaken war mig behaglig; men jag tyckte
mig ändock wäl kunna tåla hwad jag hade
druckit. När wi skulle hem om qwällen så
feck jag åka med en annan; och då jag kom ut
i fria luften och i kölden, så kände jag huru
ruset dubbelt mera rände åf mig än förr, så at
jag när jag kom hem hade någon swårighet at
gå upföre trappan i min kammare och hade
jag aldrig någonsin känt mig så plägad som
den na gången; hwilket förtröt mig och beslöt
jag, at framdeles taga mig för sådant till wara.
Glad war jag dock deröfwer at det war mörkt
så at ingen såg mig, det jag för ingen del hade
welat, och geck jag ock derföre straxt till ro
och hwilo.

Denna winter war, om jag mins rätt, Häl-
singe Regementet inqwarterat i Åbo Stad,
hwars Regements musiqve hwar Morgon och
qwäll lät höra sig. Och som sådant war något
nytt så war man nyfiken at höra den på; jag
wäl ej så mycket, men isynnerhet Mademoi-
selle Calmar, och hennes Lärlingar; Jämte
2:ne Mademoiseller Addens Systrar till
Under Officeren (Se pag: 725. den: Bok:) De
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bodde ej långt ifrån och woro ofta hos Ma-
demoiselle Callmar, men woro ett par yrhät-
tor och ostadigt wäsende, så at jag aldeles
icke tyckte om dem, annars woro de raska
och muntra flickor. ty sedan jag en eller par
qwällar hade hört det så skötte jag ej sedan
något derom. Men Mademoiselle Callmar
kom altid och bad at jag måtte göra dem säll-
skap och såsom en höflig Cavalljer så kunde
jag ej sådant wägra. Wi promenerade då till
Stora Bron där musiqven altid geck fram och
Mademoisellen fattade mig hwar gång så
förtroligt under armen och så ledde jag Hen -
ne; Dock woro dessa promenader mig obe-
hagliga, ty jag blygdes at såsom Prest wisa
mig hwar qwäll så löpa efter musiqven
såsom barn och fjållar; men jag kunde icke
eller utan at synas oartig draga mig ifrån
saken. En qwäll hade jag, förmodeligen med
näsduken, rifwit upp en liten nyckel till min
spegel låda, som jag således hade tappat. Jag
måste derföre åter genast ut med pigan med
lyktan i hand för at söka nyckelen, och war
också så lyckelig at finna igen honom på
Stora Bron. Häraf feck Mademoisellens Bror
tilfälle at ännu mera än förr begrina och be-
gabba oss för wåra qwäls promenader; hwar-
före jag också efter hand drog mig ifrån dem
och de snart nog upphörde.

En dag denna tiden woro wi Swenskar sam-
lade på National conventet hos Professor
Billmark och hade där en liten Disputations
act. Den af oss som war Respondens hade till
slut en thesis på Swenska af innehåll, at
Gud, altid långmodig, aldrig straffar synda-
ren genast på brottet, utan lämnar honom
altid bättrings tid förut. Emot denna Thesis
opponerade jag, och för at bewisa motsatsen,
anförde jag ett exempel, som jag nyss hade
läst i avisorna, nämligen hurusom en man,
som hade stulit en galt, under hemgåendet

mötte en gärdesgård eller plank och kastade
galten ifrån sina axlar öfwer planket, hwar-
wid snöret, hwarmed han hade sammanbun-
dit galtens ben, fastnade omkring karlens
hals, så at galten hängde på ena sidan om
planket och karlen strypt på den andra, till
ett tydligt bewis at gud ofta straffar synda-
ren på färsk gärning genast. Då nu Respon-
dens ingen ting hade häremot at inwända,
och jag, mycket nögd innom mig sjelf, tyktes
hafwa segren i händerna, så swarte Professor
Billmark wår Præses, med ett wänligt dock
skalkaktigt löje: ”Är då Herrn säker at det
war första gången, som den mannen stal?”
hwarwid jag blef helt flat, som hade jag fått
mjöl i mun och föll ned ifrån min höga in-
bilning såsom en yfwig tupp ifrån sitt säte;
Ty hwad kunde jag emot en sådan fråga in-
wända. Man ser således häraf huru mycket
ett wäl träffat infall kan göra wid disputa-
tions acter, och huru godt det är at wid så-
dana tilfällen wara snartänkt och hittiger. 

Såsom litet löjligt kan jag också för ro skul
anföra hurusom Herr Häggqvist och jag på
Academien en dag wid det wi skulle gå der-
ifrån kommo i ett egit sort samtal; ty det föll
oss in att prata bondskan med hwarannan
Han Ångermanländskan och jag Wästerbott-
niskan. Såsom: ”Gusfre! Gusinner! hôrä må
ge? Hwana wara ge?” &c: &c: Men wi wiste ej
ordet åf förr än wi funno oss omringade af en
hel swärm Studenter och det blef till slut en
lustig commoedie, hwaråt wi alla roade oss.

Bergius och jag woro nu denna tiden som
mäst sysselsatta at bereda oss till Candidat-
examen, och sedan wi en afton hade som
mäst grubblat på saken så lågo wi på sängen
och pratade med hwarannan i all förtrolig-
het och wänskap. Nu förehades också de pag:
699. och 700. denna Boken omtalte Tenta-
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mina; men ju närmare det led till examens
dagen desto mera började Bergius at frukta
och grufwa sig för honom; Jag försökte wäl
at upmuntra honom så godt jag kunde, samt
upwäcka modet hos honom; men det wille
ej altid stort förslå, han kunde wäl någon
stund fatta mod; men det räkte ej länge förr
än samma räddhåga åter infant sig. Jag trod -
de ej at han war så fruktande, som han wär-
keligen war; utan tänkte: Det ger sig wäl
efter hand, och när det kommer så nära at
han nödgas dertill och han icke widare har
någon undanflykt, så måste han wäl taga
mod till sig. Men den 24. eller tre dagar före
examens dagen, så kommer han till mig
straxt på morgonen och war helt mörk i an-
siktet och förskräckligt ängslig, och sade:
”Kära Bror jag kan aldrig wåga på at taga
någon examen; jag har ej fått någon ro hela
natten för ängslan, utan jag har tagit mitt
beslut; jag ger Candidaten på en båt och re -
ser genast till Armeen till gräntsen och blir
knekt. Där blir jag nog emottagen och får
antingen bröd eller död.” Jag swarte honom:
”Kan detta wara dit wärkeliga alf ware?” ”Ja”,
swarte han: ”det blir ingen an nan råd jag har
det fast beslutit och det i denna natt; jag gör
häldre det, än nu undergår någon examen.”
hwilket jag nu underrättar bror om såsom
kamrat, at han ej må lita på mig.

”Ach min Bror”, swarte jag, ”war icke så
tokig och galen! tag icke ett så förhastat steg
som du får ångra i alla dina lefnads dagar!
betänk hwad smärtande sorg du därigenom
skulle göra din öma Far och mor hwars enda
Son du säger dig wara utom dina 3. Systrar!
at då de som bäst hoppades få glädje af dig
och du hittils, såsom en beskedlig Son warit
deras hugnad och ro, nu så oförmodat skulle
få en sådan sorg af dig, at du utan deras wett-
skap och samtycke, samt emot kloka men-
niskors råd, skulle wräka dig i knekte hopen,

och det just nu, då en långt lyckliga: framtid
för dig som bäst håller på at utweckla sig.”
m:m: Men alt mitt tall och alla mina raiso-
nementer gjorde föga eller ingen wärkan på
honom. Jag insåg då at mitt bemödande ej
säkert kunde hjelpa, och jag började frukta
för utgången; tänkandes: så desperat kan han
wara, at han oförtänkt fullbordar sitt upsåt
och då står jag där utan Kamrat wid examen,
och kanske jag då ej får någon examen i den -
na wår, när jag icke widare kan skaffa mig
någon kamrat, och då får jag icke wara med
wid denna promotion, hwilket wore för mig
ett fult spratt. Derföre tänkte jag: Ett raskt
steg måste nu tagas och som jag tror säkert
skall hjelpa, och det jag genast will utföra; ty
här är nu ingen tid at förlora. Jag började
derföre kläda på mig och sade åt Bergius:
”Förlåt mig nu Kära Bror, jag måste nu gå ut
i ett angeläget ärende; wi få tala om denna
din angelägenhet sedan i dag när wi åter
råkas; i medlertid företag dig icke något obe-
tänksamt.” Han låfte det och geck sin wäg
hem igen.

Men jag geck genast till Professor Bill-
mark och sade: ”Herr Professor! i dag har jag
ett besynnerligt ärende hwari jag måste ut-
bedja mig herr Professorns biträde. Det har
fallit min examens Kamrat Bergius in, at så
ganska mycket frukta för den blifwande ex-
amen; ja han är helt nedslagen och säger sig
hafwa fattat det beslutet at fara till Armeen
och blifwa Knekt, och skulle han göra det så
blir också jag bedragen i mitt hopp ianse-
ende till examen, och Han kanske förspiller
sin lycka; derföre är det nu min ödmjuka be-
gäran, det wille Herr Professorn kalla honom
till sig oförmärkt och söka upmuntra ho -
nom, samt taga honom utur hans fattade
upsåt.” Professorn blef häröfwer något för-
wånad låfte straxt fullgöra min begäran,
samt tackade mig för det jag i tid gaf honom
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del af saken, hwarefter jag åter geck hem
sedan jag hade tydligt beskrifwit för honom
Bergiusses tilstånd.

Efter en par timmar kom åter Bergius till
mig ännu lika nedslagen och sorgse och sade:
”hör min Kära Bror, nu har Professor Bill-
mark kallat på mig och will at jag nu straxt
skall komma till honom; och jag kan aldeles
icke inse hwad Han nu skulle wilja mig; Har
du hört någon ting eller wet du hwad han
skulle wilja mig så säg mig det.” Jag gjorde
mig aldeles okunnig härom, hölt mig alfwar-
sam och lät honom icke märka det minsta
utan sade mig ingen ting weta, och tillade:
”Gå du bara dristeliga till honom, han kan
wäl ej wilja dig annat än godt; men kom hit
in till mig när du kommer därifrån och lät
mig också weta hwad han will dig.” Detta
sade jag; dels för at stärka honom i den tan-
kan at jag ingen ting wiste om saken, på det
at Professorns upmuntran skulle göra så
mycket större wärkan hos honom; dels ock
på det jag måtte få se och höra hwad wärkan
denna visiten kunde hafwa gjort på honom.
Ungefär efter en timma så kom han igen till
mig och sade: ”Nej wet du kära Bror, Profes-
sorn, som wiste at jag war rädd för examen;
huru kan han wäl det fått weta? kanske du
din skalk har warit åstad och sagt honom
det?” Jag swarte honom ej straxt synnerligen
på denna frågan; men när jag märkte at han
war något gladare till humeuret, så sade jag:
”Ja! men om jag också skulle hafwa gjort det,
tycker du wäl, at jag har gjort illa därutin-
nan?” ”Nej” swarte Han ”wäl icke det; men
det kunde också icke warit nödigt at låta
honom få weta det.” – ”Jo” swarte jag ”nog
war det nödigt jag såg det på dig, och kanske
war det, det säkraste medel at få dina griller
utur hufwudet. Men huru befinner du dig
nu efter curen?” Han små log och sade: ”jo
män; jag får wäl nog låf at ge mig till freds

och lunka med till examen.” Han berättade
sedan huru Professorn hade talt med honom,
och hans lynne blef alt muntrare och munt -
rare och jag war ganska glad häröfwer så wäl
å hans, som mina wägnar, hwarefter wi åt-
skildes. Af denna hans räddsla blef det ett
allmänt tal ibland Studenterna:, ”Stenberg
will gåpå; men han får icke Bergius med sig;
ty han kan ej botaniken.” &c:

Änteligen war den så mycket efterläng-
tade och fruktade dagen förhand, som war
den 27. Och Bergius war också någorlunda
till mods; och det war icke eller utan at icke
jag ibland förut och äfwen nu något fruk-
tade, men jag tog altid mod till mig och
tänkte: Man gör så godt man kan, det får af-
löpa huru det kan, det har många föregått
oss som kanske hafwa warit sämre än wi. I
synnerhet tröstade mig något den omstän-
digheten, at tjenligare par kunde ej wara
sammanletadt än Bergius och jag i det afse-
endet at Han war mera hemma i orientaliska
språken och jag åter uti de öfrige wetenska-
perne, hwaraf jag förwäntade ett godt inbör-
des biträde, så at försynen tyktes likasom
änkom hafwa förenat oss i denna afsikt. Wi
kommo i god tid på Academien och såto en
god stund i förmaket, hwilken för oss war
den ledsammaste stunden medan wi wän-
tade på hwad som komma skulle. Änteligen
började Professorerna komma och wi stego
in och stannade på wårt bestämda rum; men
kanske hade wi bort dröja till dess wi hade
blifwit kallade; ty så tyktes det mig på om-
ständigheterna, dock sade ingen någon ting
åt oss utan wi fingo stå till examen börjades,
som skedde af Professor Gabriel Bonsdorf.
Och Professor Gadd, som sällan geck upp
och examinerade utan gaf Candidaterna sitt
videtur i anledning af deras tentamen eme-
dan han ej tyckte sig få af sin examen den
satisfaction, som han önskade kom icke eller
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nu opp utan sände upp ett för oss hedrande
videtur. Och i allmänhet at säga, så redde wi
oss skäligen braf hela examen igenom äfwen
för Professor Schalberg i metaphysiken. Då
Professor Lindqvist examinerade, så började
jag demonstrera theoremet efter den me -
thode som i trigonomitria plana war anwist;
men så snart Professorn påminte at det
också kunde demonstreras på ett annat sätt,
så uphörde jag med det förra och bewiste
theoremet efter den nyare methoden. Wäl
hade jag straxt kunnat gjort det efter jag
wiste at han mera tykte om det sednare be-
wisnings sättet; men jag gjorde detta med
flit, ty jag wille dermedelst låta honom
förstå at jag kände båda bewisnings sätten.
Med ett ord: mitt hopp och wäntan slog in i
det at wi hade mycken stöd och inbördes bi-
träde af hwar andras bättre kännedom i sär-
skilta wettenskaper. Men mitt under exa -
men hände mig den swårigheten, at jag feck
en liten attaqve af swindel, som dock straxt
geck öfwer; dock blef jag till slut mycket
trött att stå ifrån klåckan 8. om mårgon till
klåckan ett på dagen.

Wid examens slut blefwo wi anmante at
stiga ut i förmaket medan Herrar Professo-
rerna delibererade om den heders grad som
borde förunnas oss såsom Candidater, hwil-
ken deliberation war ansenligen lång. Men
medan de härom deliberera, så will jag un-
derätta läsaren om de heders grader och
deras benämnings sätt, som här brukas, och
är olika emot den som brukas i Upsala, på
det läsaren må wara i tilstånd at döma om
utslagets wärde. I Upsala sker examen hem -
ma hos hwar och en Professor, som se dan
gifwer sitt videtur med sina benämningar:
approbatur, cum laude probatur, Laudatur.
&c: Men här sker examen på Academiens
rum in pleno af den ena Professorn efter den
andra och det för öpna dörar, så at hwar och

en, som behagar, kan åhöra den. Derefter af-
kunnas beslutet eller Utslaget om hedersgra-
den med följande benämning ar, den minsta:
Clarissimus Candidatus, därnäst perqvam
dignus, sedan Admodum dignus, så Maxime
dignus, och sist eller högst Dignissimus; ut -
om när någon wore owanligt snäll och myc-
ket mycket sällan: longe dignissimus. Änte -
ligen inkallades wi då Professor Lindqvist så -
som Decanus förkunnade utslaget, som blef
för oss båda: Maxime dig ni. hwarföre wi öd-
mjukt bockade och med mycken glädje
gingo hem. När wi kommo ut sade Bergius:
”hör du Bror! Wi fingo ju alt för hög heders
titulatur eller hwad tycker du?” Jag swarte:
”Ja jag wäntade wist icke ett så hederligt vi-
detur, Admodum digni war det som jag med
säkerhet trodde mig hafwa förtjent.” Deref-
ter brydde jag honom och fråg te: om icke
han också nu wille resa till Armeen och
blifwa knekt? Hwarwid han log och swarte:
”Kära Bror: tala ej om den dårskapen mer.”

Sedermera fingo wi igenom wänner och
wäns wänner höra huru Herrar Professorer
under deliberation om wår heders grad hade
twistat. Herr Professor Porthan hade warit
mycket emot at oss skulle tildömas ett så
högt videtur och han war också den enda.
Professor Billmark såsom wår Nations In-
spector hade aldeles tegat, anseende sig af
denna orsak, såsom i en wiss mån jäfwig,
Men Professor Schalberg hade mycket talat
till wår förmån; och af de andra hade en del
förenat sig med Schalberg och en del tegat.
Och när Porthan ännu ifrigt påstod motsat-
sen så hade Schalberg sagt: ”Wi hafwa ju
ifrån wåra frånwarande Herrar Embets brö-
der tre rätt wackra videtur för dessa Herrar
och ingen är emot wårt påstående utom Pro-
fessor Porthan;” men som twisten härom på
detta sättet icke blef afgjord, så hade Profes-
sor Lindqvist till slut, såsom Decanus, fattat
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hand klåckan och ringt och därmed kallat in
oss, då han förkunnade ofwan nämda utslag,
och således äfwen voterat till wår fördel
hwarunder Herr Professor Porthan satt och
såg mycket surmulen ut. Så aflopp denna ex-
amen oss till heder, och jag försäkrar: at om
jag wid Prest examen hade haft hälften så
mycken underrättelse, som nu om de äm-
nen, som i examen skulle förekomma, och
som jag märkte at mina Kamrater då fingo;
eller om Herrar Professorer då hade exami-
nerat på hälften så förnuftigt och klok sätt,
som nu, hwarom se pag: 246. Och följ: denna
Boken; så hade jag också då haft nästan lika-
så stor heder af examen som nu.

Dagen efter följdes wi till samteliga Her-
rar Professorer för at aflägga tacksägelse för
examen samt betala dem. När wi kommo till
Professor Billmark, så frågte han oss: om wi
nu wore nögda deröfwer at examen wore öf-
werstånden. – ”Ja mycket nögda” swarte wi
och Bergius tillade: ”så mycket mera, som wi
emot förmodan fingo ett så hederligt vide-
tur.” Professorn swarte då med löje och
skämt: – ”Kanske Herrarna äro misnögda
öfwer detta videtur.” – ”Nej”, swarte wi,
äfwen med löje, ”det äro wi wist icke.” ”Ja jag
will också så tro” sade Professorn.

Sedermera när Bergius skulle skrifwa hem
till sina föräldrar och till sin intima wän
Johan Lundmark, som han ofta omtalade
såsom en mycket honet och hederlig karl, för
at underätta dem huru lyckeligt han hade
igenomgått Candidat examen, så bad jag ho -
nom om att få skrifwa till den sednare och
berätta för honom om tilgången af Bergii
ängslighet och afsigt at fara till Armeen.
M:m: hwilket han tilstadde. Jag skref då en
utförlig berättelse härom just såsom den
pag: 711. näst tilförene och följande är be - 
s krefwen; men på ett mera muntert och

skämtande wis såsom en sak, som man nu
mera endast kunde le åt, sedan nu altsam-
mans hade lyckeligt aflupit; hwilket bref
Bergius tillika med sina egna afsände.

Efter lyckligt öfwerstånden examen hade jag
lust at slå mig lös och företaga en lust resa på
några dagar, hwartill jag också öfwertalte
min Wän Bergius at göra mig sällskap. Min
afsigt war at igenom Nagu, Rimito och Mas -
co Socknar göra en circel tour för at hälsa på
alla kända och bekanta herrskaper. Wi af-
reste den sista dagen i månaden och wår
första bestämda ort war Källding i Nagu, dit
wi anlände på eftermiddagen ungefär klåc-
kan 5. Löjtenanten Joh: Ad: Finkenberg war
sjelf hemma och ansåg min ankomst med
nöje; men frun war utfaren något litet, dock
wäntades hon åter hem igen efter en par
timmar; imedlertid fördrefwo wi tiden med
godt prat. Änteligen hörde man ljudet af
Fruns hemkomst; och så snart Löjtenanten
det hörde sade han: ”kom Herrar och följ
mig;” wi följde honom ut i salen där han öp-
nade den andra kammar dörren, och bad oss
stiga dit in, det wi också gjorde, hwarefter
han slog igen dören efter oss utan at säga
något widare; och stodo wi där i mörkret li-
kasom i en wärkelig arrest. Och då Bergius
yttrade någon sin förundran öfwer detta
Gubbens besynnerliga förhållande, så förkla-
rade jag för honom saken på följande wis.
”Löjtenanten är aldeles efter gamla werlden
och förstår sig aldeles icke på krus och
complimenter, hans afsikt är utan twifwel,
at göra sin Fru en liten oförmodad Surpris
öfwer min oförtänkta närwaro, derföre bör
du icke uttyda detta på en elack sida.” Ej
långt derefter hördes Fruns glada röst i salen
och sedan i den kammaren där wi förr woro;
och straxt derefter kom gubben och öpnade
dören och bad oss stiga ut, och så förde han
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oss in till Frun, hwilken då hon feck se mig,
blef ganska glad. Derefter passerades qwäl-
len där ganska gladt; och Frun spelte för oss
på sin zittra den hon accompagnerade med
sin wackra sång. Och som jag någon tid förut
hade haft Hennes zittra i Åbo för at låta
stämma Henne, och sedan återskickat Hen -
ne den, så tackade hon mig nu för detta be-
swäret; men beklagade at Hon icke war
stämd till Hennes nöje, utan Hon hade måst
ånyo stämma Henne sjelf. Jag beklagade at
jag icke hade warit lyckligare i min commis-
sion och sjelf förstod jag mig aldeles icke på
musiqwe. – ”Det gör nu ingen ting” sade
hon: ”Herr Magistern wet jag säkert har
gjort sin flit, och då det ej har lykats, så kan
jag i nödfall stämma sjelf så at jag är belå-
ten.” Jag för min del hade dock gärna ön-
skatt, at det hade bättre lyckats: ty detta war
det enda hwarigenom jag kunde wisa denna
Frun min ärkänsla och tacksamhet för all
den godhet, som detta Herrskap hade bewist
mig.

Dagen derpå reste wi först till Dalkarby där
wi bytte om hästar. Och här träffade jag en
gammal Tolfman, som under mina båda wis-
tanden i Nagu wiste mig mycken tilgifwen-
het och hade också förleden sommar skänkt
mig twå plåt stycken. Denne begärde at få
tala med mig ensam, då han frågte om det
war sant at KyrkoHerden Mjöd icke hade
gifwit mig någon lön för mitt mykna arbete
när jag sista gången reste ifrån honom. Detta
war för mig en kinkig fråga at beswara; ty jag
wille icke blottställa Herr KyrkoHerden för
förtal i detta fall; ty wek jag litet ifrån san-
ningen och swarte: ”Nog har jag fått så at jag
är nögd och om jag icke har fått så mycket
af honom så har han dock skaffat mig tilfälle
at förtjena och låtit samla åt mig collecten;
ty har jag ej annat orsak till än at wara nögd.”

– ”Det kan så wara,” swarte Nämndeman,
”men det behöfwer Herr Magistern icke
tacka KyrkoHerden mjöd före, och Herr Ma-
gistern feck alt för wäl göra rätt före hwad
han feck utaf andra och af Församlingen.
Herr Magistern bör ju hafwa sin lön äfwen
af Herr KyrkoHerden för det biträde, som
han gjorde honom, som icke war ringa; ty
Herr Magistern feck ju hålla på at predika
ständigt. Det är rätt illa och inhonete gjort
af KyrkoHerden om han har låtit Herr Ma-
gistern fara ifrån sig oaflönt; som Herr Ma-
gistern aldrig bör lämna opåtalt; utan han
bör utfordra sitt oförskräkt, han har nog tid
at betala.” &c: &c: Ehuru rätt Nämndeman
hade, så hölt jag mig dock wid hwad jag re -
dan hade sagt, at jag war nögd med hwad jag
hade fått och at jag äfwen hade fått något
litet af KyrkoHerden. Och at nu mera fordra
af honom något det wore blott at så mycket
mera stöta mig med det Herrskapet, som
redan förut började blifwa nog mycket kal-
sinnigt emot mig fast aldeles oförskylt. (Se
pag: 689. och följande denna Boken.)

Wi fortsatte wår resa widare till Kamrer
Hartman; ställets namn mins jag nu icke
mera. Under wägen narrades jag med Ber-
gius, at jag reste för at göra honom bekant
med flickor, på det at han måtte komma i
tilfälle, at utse sig en fästmö om honom så
godt syntes. Hwad honom angick i detta fall,
så war hans hjerta aldeles fritt och ledigt,
hwarom han i förtroende förut hade talt
med mig; såsom ock at han en gång warit
häftigt och tokigt kär i en flicka på hemor-
ten, så at: ”om hon ej hade warit klokare än
jag och afwist mig”, sade han, ”så hade jag
straxt giftat mig med henne om jag hade
fått.” Wid ankomsten till stället blefwo wi
wäl emottagna, och språkade muntert med
Herrskapet, fast ej mycket med flickorna,
hwilka, at döma af deras upförande, woro
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mycket beskedliga och hyggliga. Här lågo wi
andra natten.

Dagen efter reste wi till KyrkoHerden Mjöd
där wi spisade middag. Här upförde jag mig
såsom förr och låddes aldeles icke hafwa
märk deras kalsinnighet emot mig wid sista
afresan, likaledes upförde de sig också emot
mig och låto påskina all wänskap till mig. I
medlertid språkade wi muntert med sam -
telige Herrskapet och flickorna. Sedan wi
druckit kaffe reste wi därifrån till Själö, där
wi lågo öfwer natten hos Hospitals Presten.
Han hade nu hos sig en Mademoiselle Ring
Syster till KyrkoHerden Ring i Karis Socken;
Hon war Hospitals hjon, fast hon ej bodde i
sjelfwa Hospitalet, utan Presten hade tagit
henne i sitt hus på Hennes Brors anmodan,
för at skona hennes ömtoliga känsla för Hos-
pitalet, således wiste hon ännu icke at hon
war Hospitals=hjon. Flickan war ganska
hygglig, och det röjdes snart, at hon hade
haft en god uppfostran och ägde mycken
werld och belefwenhet; men hade blifwit to -
kig af kärlek; Och det tyktes wara nog hårdt
af brodren at hafwa skickat Henne hit, men
förmodeligen war hans fru dertill orsaken.
Denna Hennes olyckliga belägenhet ömade
mig rätt mycket, och jag undrar om någon
hade haft mod nog at gifta sig med Henne,
om icke det kanske hade lyckligt aflupit?
Hon talade mycket; och den som icke kände
Henne skulle kanske haft swårt nog at mär -
ka, at hon war galen. I medlertid gäckades nu
Presten med Henne (det jag tykte war synd,)
och sade, at wi woro komne för at fria till
Henne; men hon war klok nog, at ingen ting
swara derpå. Om jag mins rätt, så war nu
Prestens älsta dotter gift med Magister Tam-
lander i Åbo, och hon war den samma, som
Frun på Kälding föreslog åt mig. (Se pag:
694. Denna Bok:)

Dagen därefter reste wi till KyrkHerden
Avellan i Rimitto Socken; där wi spisade
middag. Han war en språksam man fast lång-
sam i at utföra sina tale=ämnen. Som nu
föga öfwer en wecka feltes till Påska Högti-
den då wanligen mycket arbete förefaller för
Presterna, så bad nu KyrkoHerden at jag då
måtte hjelpa honom med något arbete. Jag
förebar at jag ej kunde stanna qwar så länge;
utan måste resa till Åbo. ”Ja det må ske,” sade
han, ”men lät mig till Påsk sända häst efter
honom och wälj nu hwilket arbete Herr Ma-
gistern will, antingen en Predikan eller at
skrifta 2:dra dagen;” jag måste då låfwa ho -
nom det och walde skriftningen. Sedan wi
hade druckit Caffe fortsatte wi åter wår resa
till Odensnäs, dit jag nödwändigt wille fara
för at ännu en gång få det nöjet at träffa Fri-
Herrinnan Carpelan; men, ty wärr, jag war
icke så lyckelig at ännu en gång få se detta
ädla Fruntimmer; ty när wi kommo dit, så
war hon bortrester till Lemsjöholm, och at
resa dit hade jag just ej synnerlig lust till. Och
som det nu war så sent at wi icke kunde resa
till något annat ställe, så bad jag Madame
Ahlgren inrymma oss i min förra kammare
och at hon måtte gifwa oss något mat m:m:
Hwarefter Bergius sade, se dan hon hade gått
ut; ”Hå Bror! du commenderar här såsom du
wore Herre och husbonde härstädes.” – ”Ja”,
mente jag: ”här är jag wärkligen hemma och
hwad jag har anordnat, så wet jag wist at Fri-
herrinnan will så hafwat.” Och härifrån
skedde, dagen efter, hemresan till Åbo; och
hade wi wärkeligen haft en mycket munt -
rande Lustresa hela tiden. 

En ung Under Officer af ett någorlunda
wackert utseende kom ibland till Odensnäs;
Hans namn war Addens, och när han hade
uträttat sina ärenden, så war han merendels
i min kammare den tiden jag ännu bodde
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där och språkade med mig. Hans upförande
war saktmodigt och blygaktigt och stog han
merendels wid dören; men hans samtal war
ofta om hwad han hade utrattat och gjort
eller huru han hade upfört sig wid åtskilliga
tilfällen. Nu råkte han också komma till
Odensnäs när jag denna gången war där. då
samtalet war om krigets händelser. – Jag
fråkte honom då: om han wiste huruwida
det wore sant, som jag hade hört berättas, at
en Under Officer hade warit så rask och
framträdt på berget ytterst på Hangöudd när
Ryska skeppen lågo därutanföre och stod där
en lång stund, swängde sig blåa kappa och lät
dem skuta på sig så at skogen föll, samt om
han wiste hwad denne hette; ty jag har glömt
hans namn. – Han swarte då genast: ”Jo jag
war just den samma”, och när jag icke wille
tro det så bedyrade han det. Då hörde jag ty-
deligen at alt hans prat war blott skryt och
lögn; ty jag mintes aldeles säkert, at det al-
deles icke war hans namn som upgafs, när
jag hörde denna bravour omtalas; utan ett
helt annat namn, som aldeles icke war likt
hans. Och ifrån denna stunden förlorade jag
all aktning för karlen; och hade samma obe-
hagliga känsla, som hwar och en finner, när
man oförtänkt hörer, at man oförskämt
pluggar lögn i en; samt ärfar, at den goda
tanka man har fattat om någon, aldeles icke
stadfäster sig; utan twärtom utwecklar sig
till en Caracter, som aldeles icke är beröm-
lig.

Denna winter hände en dag, at jag mötte på
gatan, en något gammal Madame som häl-
sade på mig mycket bekant och gaf sig i
något samtal med mig. Jag frågte Henne då
hwem hon war, och sade mig icke minnas
mig hafwa känt henne. Hon swarte: ”nå så är
Herrn så hög at han intet behagar wilja
känna mig, det war dock hos oss, som Herr

Magistern war på graföhl efter wårt barn jag
är Sergeantens dens och dens hustru;” och så
geck hon sin wäg utan at synnerligen höra
efter mina ursäkter, och war detta mig något
litet mishageligt; emedan jag för ingen del i
någons ögon wille synas wara högdragen
eller högmodig eller at jag skulle förakta nå -
gon menniska. Och huru kunde jag nu igen-
känna Henne eller med någon familiarité
anse, som jag aldrig haft någon bekantskap
med, och den jag på det omnämnda graföh -
let kanske som hastigast såg, utan at widare
gifwa akt på henne och kanske utan at weta,
at hon war barnets mor. Såleder war jag
oskyldig, och häraf ser man huru lätt man
kan mistaga sig om en annans caractere, der-
före bör man icke förhasta sig i sitt omdöme
om andra.

Baron Fleming den äldres sjukdom hade nu
åter så tiltagit, at de ånyo hade infört honom
till Åbo för läkare hjelp skull, såsom förra
gången (Se pag. 544. denna Boken.) Nu kom
jag at gå till det Herrskapet i deras qwarter
antingen i något ärende eller för at göra vi-
site hos dem, Då jag såg at Baron Fleming
war mycket swag och klen, och efter en kort
stunds dröjande tog jag afsked och geck
bort; ty jag trifdes där icke, dels för at til -
ståndet där war så sorgeligt, och dels ock för
det jag något blygdes för Fröken Antoinet
Fleming i anseende till mitt hafda lilla äf-
wentyr och min lilla wers till Henne hwa-
rom se pag: 480. denna boken utom förut; ty
alla fruntimmerna woro nu i Åbo. Strax efter
min bortgång så feck jag af någon höra, at
Herrskapet mycket hade tykt illa wara, at jag
såsom Prest icke hade talt med den sjuka och
döende för at påminna honom om nödwän-
digheten at med alfware tänka på sin snart
förestående hädanfärd. Detta oroade mig nå -
got at jag i deras ögon skulle synas wara så
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liknögd och efterlåten i en sådan skyldighet;
men jag tycktes dock i min mån wara oskyl-
dig; ty 1:o hade de icke med det minsta oro
anmodat mig derom, och huru kunde jag
oombeden företaga ett sådant göromål, som
jag icke wiste om det wore wäl eller illa
gjort. För 2:o Fant jag det för mig högst mot-
bjudande, emedan jag nästan war aldeles
owan med sådana göromål och därtil af na-
turen mycket blyg och som jag kände hans
lefnad för at icke hafwa warit lofwärd, så
fruktade jag för ett sådant samtal. Det är
sant, at jag med mycken nit talte med de twå
pigorna på Odensnäs och med FriHerrinnan
Carpelan; men de woro Personer, som an-
tingen redan hade förtroende till mig, eller
åtminstone hwilkas förtroende jag lätt
kunde tilwinna mig, Se berättelserna härom
i detta arbete under åren 1787. och 1788.;
Men huru jag nu skulle winna förtroende
och öppenhjertighet af en sådan förnäm och
gammal syndare det insåg jag icke, derföre
både blygdes och fruktade jag före at före-
taga ett sådant arbete, och såg gärna; at jag
slapp det, samt tänkte: hwarföre kalla de
icke till sig en Prest, som är mera wan där-
wid, såsom till exempel Ignatius. Dock om
de hade sagt blott ett ord till mig derom, så
hade jag wäl gjort så godt, som jag har för-
mått; men oombedd så kunde jag det icke.

Den 11. kom hästen ifrån Rimitto efter mig
då jag reste dit, och efter aftal förrättade det
mig åtagna arbetet; jämte Altare tjensten.
KyrkoHerdens Brors son en Avelan som war
Student war den, som kom efter mig, och
som war som Informator hos sin Farbror.
Under wägen försökte jag wäl några gångor
at öpna något samtal med honom men det
wille icke lyckas; emedan jag feck korta swar,
hwarpå åter straxt följde tystnad; men hem-
kommen war han mycket mera talför. På

Andra dagen fölgde jag Herrskapet på ett
bröllop i Leiklax by och hade där skäligen
nöjsamt, och war jag mycket road af Fru Kyr-
koHerdskans sälskap, som war ett hygligt
och wettigt Fruntimmer och den jag språ-
kade med om folkets Seder med mera. Här
träffade jag också en Umeå=bo, en som sade
sig wara en Tull Inspector i Nådendal, som
hette Stiksen, hwilket också war mig en
hugnad; ty så snart jag träffade en Wäster-
bottninge och ännu mera en Umeå=bo, så
war det såsom jag hade råkt de närmaste
Slägtingar, sådan fägnad hade jag altid deraf.
Den 15. återreste jag till Åbo.

XXV. Capitlet.
Wår händelser i Åbo. 

Efter öfwerstånden Candidat examen up-
hörde jag ändock icke att afhöra mina wan-
liga Collegier och publica föreläsningar utan
fortfor likafult dermed; men dock tog jag
mig också någon mera ledighet än förr när så
behöfdes; i synnerhet geck jag några gång or
på anatomie salen, där jag aldrig hade wa rit
förr, och afhörde där i twå timmar Herr Pro-
fessor Hartman, som läste om tänderna, och
äfwen afhörde jag Herr Doctor Pipping, 2. a.
3. timmar, som efter dissectioner läste ner-
viologien. Men jag kunde icke längre fortfara
därmed emedan dessas lästimmar wore de
samma som jag hade hos twenne andra Pro-
fessorer. Dock ångrade jag at jag icke förr åt-
minstone då och då hade gått dit.

Emot slutet af månaden feck jag swar på
mitt bref till Herr Magister Lundmark i
Swerige, hwilket lydde, som följer.

”Med största nyfikenhet öpnade jag Herr
Magisterns ärade bref såsom af en okänd
hand, och at det war dateradt i Åbo ökade
ännu mera min redan wäkta sinnes rörelse.
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Men fler infunno sig snart: Jag läste det med
glädje, med oro, med fruktan, med tårar; och
full bestörtning öfwerwäldigade mig under
owissheten hwad slutet kunde blifwa på den
anförde berättelsen. Jag förestälte mig, at
här endast woro några præparationer för at
sluteligen kunna bibringa mig den bedröf-
liga tidningen at min wänfaste Bergius wore
sjuk utan hopp om wederfående, eller redan
ingången i ewigheten. Jag såg brefwets slut;
men wiste ändå icke hwad jag skulle tänka,
innan jag kom mig til råda at öpna hans
egenhändiga bref; och innan jag sedt det,
hwari han lämnade sin K: Far kunskap om
förloppet af sin nu lyckligt genomgågna
Candidat examen. Jag kan icke beskrifwa
mina underliga aningar – Gudi lof! de ägde
ingen grud! – Bergius fördjupad i philoso -
phiska tankar har säkert förgätit, at medium
tennere beati.97 Måtte han icke genom sitt
nattwak och omåtteliga läsande, ådragit sig
sjukdom och ohälsa både nu och för framti-
den! hwad winnes då med altsammans.

Jag har ej wågat gifwa någon del af Herr
Magisterns bref, än mindre yppa mina plåg-
samma förestälningar: icke dess mindre bör
och får jag härmedelst å alla hemmawarandes
wägnar aflägga wår hjerteligaste tacksägelse
hos Herr Magistern, som icke allenast förut
lämnat honom trogna råd och angenäma up-
muntringar; utan ock då det mäst gälde åda-
galade ett det ojäfaktigaste bewis på ren
wänskap och därigenom räddade ho nom från
något stegs tagande, hwilket kan hända blif-
wit det bedröfligaste för Föräldrar, för Sys-
kon och wänner, och som säkert gifwit andra
anledning till de föraktligaste omdömen.

Den heder och förtroende hwarmed Herr
Magistern; genom sitt bref behagat omfatta
mig erkännes äfwen med ödmjukaste tack-
sägelse; och hwad skulle jag högre önska, än
at ännu närmare och Personligen få lära

känna Herr Magistern, om hwilkens heder-
liga caracter, jag aldrig kan äga något twif-
welsmål. Detta hade skedt om Försynen så
behagat. Men” === Han anförer sedan orsa-
ken hwarföre han icke åtföljde Bergius till
Åbo för at också antaga graden i philoso-
phien, som hans afsikt hade warit. ”Jag in-
nesluter mig &c:

Johan Lundmark.”

Det oroade mig at mitt bref hade så bedröf-
wat honom, som aldeles icke hade warit min
afsikt och derföre hade jag skrifwit mitt bref
i en munter och skämtsam ton sedan jag
dock förut hade anmärk, at då saken nu war
lyckeligen förbi, så wille jag berätta hwad som
war händt; hade han härpå gifwit akt, eller
först läst Bergii bref, så hade han kunnat
spara sig denna oron. I medlertid gladde det
mig at hafwa förwärfwat mig en okänd wän
på en främmande ort och hade samma läng-
tan som han at lära känna honom; men ty
wärr, den önskan är ej upfyld och lärer knapt
ske förr än i ewigheten.

Ifrån min Far hade jag också nu denna tiden
trenne bref; ett i förra månaden och twenne
i denna. I det första skrifwer han: ===.”Till
KyrkoHerde Härstädes har Rector Eurenius
i Pitheå fått de flästa röstärna: ===. Pres -
terna hälsa dig alla mycket och tacka för Dis-
putation; Häggström hälsar besynnerligen
och önskar dig lycka dertill, Han säger: bara
han skaffar sig raha (pengar) nog går det
braf; nämligen at antaga graden. Han säger
ock at om det blir någon rörelse i Prest wä -
gen, wille han arbeta derpå, at få antingen
Stenberg eller Fluurn till Adjunct. Näm:n
Hos den blifwande KyrkoHerden, Och om
det kommer derpå an, så skulle wäl han och
Nordlund predika en Månad eller twå säger
han, till dess du blefwe ledig at komma och
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du skulle hafwa lust at komma. ===. Lät oss
prata om du kommer hem till sommaren?”
Utom hälsningar och nyheter. Jag fant med
nöje häraf at jag på hemorten äfwen war hos
alla wäl skrifwen.

I det Andra brefwet ger han mig beskrif-
ning på sättet at salta surströming efter min
begäran. === ”Magister Sædenius som nu är
här träffade wi hos Häggström, han tyckte
sig också behöfwa ett exemplar af din Dis-
putation, du får intet förgäta honom. Fiska-
len Hedström will också hafwa en, och häl -
sar. === Om du har qwar din gamla blacka
kapprock, så bedja dina Systrar om de kunde
få den, at göra sig små tröjor deraf, de skola
någon gång betala den.” === klagar öfwer
penning brist. === ”Hwad silfwer skeden
angår, så föll hon på Morbror Matts Eriks
sons lott, och han will intet låta lösa henne;
ty han skulle därmedelst göra sin Son och
Sonahustru onögd; hälst nu han är blind och
sängliggande.” === Desutom feck jag räk-
ning på hwad wändplogen och kloaldern
kostade, hwilka nu efter min begäran woro
färdiga. === ”Nu ber jag dig at du skrifwer
rent på godt papper, det jag skref när du for
hemifrån första gången, och skickar det hit
öfwer, så will jag göra en ram deromkring.”
=== Nyheter och hälsningar; samt at Farbror
Ström nu bodde i Torneå.

Det tredje börjades således: 
”Efter tilfället gifwes, will jag med några

rader låta dig weta at din Syster Margreta är
nu gift med wår Nya Soldat Lars Andersson
Topp; Hon stod Brud Palm Söndagen. ===
Wälten och kloaldern äro redan färdiga; de
gå på mig efter betalningen, war derföre god
och skicka pengarna med det första; som ske
kan, priset ses af mitt förra bref.” === Både
i detta och förra brefwet skref han: ”Lät oss
weta hwar du fått spisa i winter; ty din Mor

har nog warit i bekymmer därom, samt huru
din husbonde heter och huru stor lön du får.”
=== Klagar öfwer sin och min Mors sjuklig-
het och hälsningar &c:

I mitt swar tackade jag för min Fars åtgärd
med Commissionerna; men at KyrkoHerden
Stigzelius ej wille risqvera at skicka pengar
för den osäkra Sjöfarten skull, i dessa krigs
tider, utan upgaf at den som lyckligt afläm-
nade dessa åkerredskap på bestämt ställe i
Stockholm, skulle där säkert få penningarna.
Underrättade dem sedan at jag lyckeligen
hade stått Candidat examen &c: Men just
som jag hade detta bref färdigt, så feck jag
det tredje brefwet i hwilket min Far begärde
pengarna; jag skref derföre genast till Kyrko-
Herden Stigzelius; och wäntade 3. weckor
förgäfwes på bref och pengar, som jag til -
skref de osäkra isarna. Jag måste derföre på
egen risqwe skicka 5. Riksdaler; med begäran
at min Far skulle hålla till godo öfwerskottet;
men om den som emottoge redskapen wore
nögd med at få pengarna i Stockholm, så
skulle min Far hålla tilgodo hela summan.
Angående min Mors bekymmer om min fö -
da, så känner man häraf igen det öma moders
hjertat, som aldrig förglömer sina frånwa-
rande barn. Jag gjorde derföre en fulständig
berättelse om min spisning för at tilfreds -
ställa Henne. Angående frågan om min Hus-
bonde, så swarte jag: ”Jag har ingen så dan,
och således icke eller någon Lön; utan är lös
och ledig karl på egen botten. Icke eller har
jag nu några Disciplar, tänker icke eller taga
några.” Underrättade dem så huru jag hade
warit i Nagu och där förtjent 26. Riksdaler.
Widare: ”Jag blir nu ej härifrån ledig förr än
till Midsommaren, kan nu ej eller säga om jag
kan komma hem i sommar förr än jag får se
huru det will gå med några små Speculatio-
ner som jag här har. Jag kan nu icke skicka
min Far det begärta brefwet, som min Far
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skref när jag reste hemifrån; men will snart
nästa gång skicka det. At Herr Magister Sæ-
denius ej har fått någon Disputation, det wet
jag wäl; men han skall wäl få när jag hinner
och får tilfälle at skicka. Det war en oförmo-
dat nyhet at Farbror Ström är i Torneå, hwar-
före har icke Min Far förr nämnt derom. Lät
mig weta hwad Bror Anders tykte om den
skriften, som jag skickade honom i fjohl, jag
har ännu aldrig hört, om det war wäl eller
illa. (Se pagina 527. och föregående och föl-
jande denna Bok:) Lät mig ock weta om han
har sökt fasta på Hemmanet.” ===. Angå-
ende min Systers giftermål orade det mig
något at Hennes lott blott skulle blifwa en
Soldat, hälst jag hade mycken anledning, när
jag war hemma som Student, at hon skulle få
en rik mans Son i byn, hwarpå jag årligen hit-
tils, hade wäntat at få höra dess fullbordan;
derföre föreföll denna owäntade underrättel-
sen mig ännu mera obehaglig. Jag gratulerade
henne dock, med tillägg: ”Det fägnar mig
wäl, ehuru jag hade önskat Henne någon
bättre lägenhet; Men om min Nya Swåger är
beskedlig karl, så kan det med tiden wara
lyckligt nog, om Herren förunnar honom at
komma hem ifrån Fälttåget. Min far nämner
wäl hans namn, men ej hwems Son, eller
hwarifrån han är, hwarom jag härnäst beder
om underrättelse. Min gamla kapprock har
jag länge sedan såltbort.” Och jag hade alt för
gärna ämnat den åt mina Systrar för intet om
jag hade haft den qwar.

At jag ej feck lösa silfwer skjeden förtröt
mig, och at min Cousin Erik Matts son satte
sig så mycket deremot; Den blinda gubben
undrade jag ej på, som så mycket behöfde
sina barns sköttsel och derföre wille bibe-
hålla deras tilgifwenhet. Jag hade så gärna
welat hafwa henne på hwad wilkor, som
hälst, såwida hon af min Moster war en gång
åt mig utnämnt såsom en Testaments piece.

Orsaken hwarföre jag ej hade skikadt min
Disputation till Rector Sædenius i Pitheå,
skall framdeles wisas.

Det bref som min Far wille hafwa ren-
skrifwit för at sätta ram deromkrig war det
samma, som är teknadt pag: 408. Första Bo -
ken. När jag nu hörde at min Far wille hafwa
detta brefwet i förenämnde afsigt, så beslöt
jag först at låta trycka det och rådgjorde här -
om med mina wänner; men de afrådde mig
sådant, såsom blifwande för dryg kostnad för
mig; utan de gåfwo mig det rådet, at låta nå -
gon, som hade wacker stil renskrifwa det åt
mig på Regal papper, så blefwe det ändock
altförwäl tjenligt at sitta i ram, såsom begär-
des. Och då de nämnde en Ritmästare Schul-
tén, som brukade gravera i koppar, för at
hafwa en god skrifwar hand; så skref jag rent
och rättade stafningen, icke allenast af det
begärta brefwet, utan också det han skref
till mig för at lyckönska mig till at hafwa
blifwit Prest och är teknat pag: 340. Denna
Boken; och så sökte jag upp den omnämnde
Herrn och bad honom, at åtaga sig detta ar-
betet, hwilket han låfte men ej så snart;
emedan han hade åtagit sig at grafvera några
taflor som skulle åtfölja wissa disputationer,
som höllo på at tryckas; och si det war orsa-
ken hwarföre jag icke straxt kunde nu af-
sända detta begärta brefwet till min Far.

Sist i Månaden feck jag följande bref ifrån
Herr KyrkoHerden Ring i Caris.

”Will och kan Cousin hålla till godo i wårt
hus hwad det förmår, så är han hit både wäl-
kommen och efterlängtad ju förr dess häld -
re. Kom hälst öfwer sommaren; ty jag måste
då dricka brunn och behöfwer hjelp. Finner
Cousin sig här längre, så är jag ock nögd, at
derom Contrahera. Blir Cousin ledig till
Pingst, så wore wäl, i sådant fall” === han
wisar här hwarest jag skulle få Chaise och sele
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at då nyttja ifrån Åbo till stället. ”Lät mig
derföre med det första weta hwad jag har at
wänta, om Cousin behagar på längre eller
kortare tid hälsa på oss. === Förblifwer &c:

P: Sc: Arbetet skall ej blifwa odrägligt,
icke en gång swårt; ty både är jag och min
Capellan unge och tjenstföre, äfwensom wi
skola roa oss så godt wi kunna, om ej Ryssen
förstör oss.”

Jag swarte ungefär som följer.

Tackade för anbudet. === ”Till Pingst tror
jag mig icke blifwa ledig at komma; ty så-
dant beror uppå huru snart min Disputation
blir färdig trykt och när han får ventileras.
Hwad åter min ankomst till sommaren an -
går, så såge jag hälst at få komma på en war-
aktig fot såsom ordinarie Adjunct; ty det är
ej uträkning för mig, såsom en lös och ledig
karl, at tilbringa ett halft år här och ett halft
år där; utan jag måste se mig om någon wiss
Station, hwar som hälst så är jag nögd; och
om ej annat för mig blifwer, så måste jag resa
och söka befordran i mitt hem Stift. Och då
bör jag icke här förhala en dyrbar tid, som
aldrig kommer at räknas mig till godo.” 

Härpå feck jag, i medlet af denna Månad föl-
jande swar:

”Till swar på Cousins === får jag berätta,
at om Cousin sjelf, som det will synas, finner
sig hugad at blifwa min ständiga Adjunct
skall det så mycket mindre wara mig emot,
som jag dock för min hälsas skötsel och be-
sparing resolverat mig, at Äska och vocera
någon dertill, och ehuru jag hafwer åtskilliga
anbud skulle dock en slägting och bekant, ja
en man för hwilken min Hustru yttrat så
mycken affection wara önskeligast at få.
Hwad wilkoren beträffar, så bär det sig ej
med wåra magra Pastorater och tilstundande

dryga utgifter, at utfästa sig till större Lön år-
ligen än 20. R:d: som här å orten är nästan
wanligit. Men huruwida Consistorium will
och kan bifalla Cousins placering på detta
Stift lärer Cousin bäst sjelf under sin wis-
telse i Åbo och dageliga umgänge med Pro-
fessorerna kunna inhämta. Föga wåga de
under Biskoppens bortowaro utfärda en så -
dan Resolution. Cousin behagar dock imed-
lertid käna sig före och låta mig weta, så will
jag göra hwad på mig ankommer, om Cousin
annars finner sig hugad härtill. I hwilken
händelse wi med första åstundade få se Cou-
sin här. Kommer någon Beskedlig Öfwerste
på Raseborg, så torde ock emploij fås wid
Nylands Dragoner. Förblifwer” &c:

Jag upwaktade den 19. några Herrar Pro-
fessorer för at förfråga mig om de trodde at
jag skulle kunna antagas såsom Stiftets Barn;
men jag fecke ej något bestämt swar. Som-
lige kunde icke stort säga härom och somlige
rådde mig at åtminstone göra försök. Dessa
woro nu de små Speculationer, som jag hade
omnämt i brefwet till Min Far, (Se pag: 733.
denna Boken.)

Jag hafwer pag: 663. denna Boken anmärkt,
at jag ibland fördref någon eftermiddags
stund nere hos wärdsfolket och språkade
med flickorna, hwilket war mycket wäl tagit
isynnerhet af Mademoiselle Callmar. Där
bodde också i huset såsom hyres gäst en me-
delåldrig Styrman, hwars namn jag ej säkert
mins om det war Åman; denne war emot
hwad wanligt plär wara, en ganska beskede-
lig karl. Han fördref också mången stund
nere hos wärdsfolket. Och jag började till
slut gissa, at han hade någon afsikt på flic-
kan i huset. Honom anmodade jag en dag at
afskrifwa mitt tal, som jag hölt i Nagu Kyrka
wid tacksägelsen öfwer slaget wid Hogland,
som jag har omnämt pagina 656. denna Bo -
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ken; icke derföre, at jag behöfde någon af-
skrift deraf; utan blott af fåfänga, (jag måste
tilstå min swaghet) ty jag wille wisa det, och
när det war i hans händer, så war jag säker,
at äfwen wärdsfolket skulle få höra det,
hwilket war min hufwud afsikt, jämte det
jag kanske wille hafwa en afskrift deraf, för
at sända till mina Föräldrar. Min wäntan slog
icke felt; ty när jag kom neder till wärdsfol-
ket, så skördade jag mycket beröm.

Dessa Mina få och korta visiter hos wärds-
folket hade den fölgden, at Mademoisellen
Callmar började blifwa mig synbart alt mera
och mera tilgifwen, hwilket jag wist icke
tyckte om; ty jag wille icke at Hon skulle tro
at jag hade någon tanka till Henne; Jag öns-
kade dock gärna at få fortsätta visiterna, ty
som hon war mycket munter och pratsam,
så war det roande, at språka en stund med
henne, ehuru hon pratade mycket i wädret,
och war mycket platt ibland, fastän hon altid
wille wara mycket belefwad och artig. Jag
iaktog all möjlig warsamhet, at icke med skäl
gifwa Henne någon anledning at tro sig wara
älskadd af mig; men Hennes artighet och til-
gifwenhet tycktes dock för hwar dag tiltaga.
Mig tyktes också ibland, at Hennes Mor ej
tykte om at någon närmare bekantskap skul -
le wara oss emellan; Äfwensom Hennes Bror
lät märka något sådant. Ty när jag en efter-
middag satt där och språkade med Mademoi-
sellen, som war utmärkt glad och nögd öfwer
min närwaro, i anledning hwaraf jag ej annat
kunde än wara glad och höflig emot Henne
tilbaka; så yttrade Hennes Bror, som en
stund hade sutit och hört på oss, och om jag
mins rätt i anledning af det jag icke kun de
röka tobak, eller något sådant som jag ha de
refucerat; sig med följande ord: ”Herr Magis-
tern kan icke det, men wäl älska flick  or.”
Mademoisellen blef häröfwer helt storögd

och förtrytsam, och swarade genast: ”Nej
kära Bror! hwad du är oartig, at du kan så tala
och wara så ohöflig.” m:m: I medlertid hade
han smygt sig ut igenom dören, och Hon
fortfor: ”Herr Magistern är god och ursäktar
hans ohöflighet, han talar i wädret, war god
och ej hör efter honom.” &c: Jag små log
blott åt altihop och sade endast: ”det betyder
ingen ting.” ty jag kunde just icke eller för-
tryta hwad han sade, fast nog war mig detta
hans uttryck nu aldeles owäntat, hälst jag
sorgfälligt hade sökt at wisa all kalsinnighet;
N:B: utan at på något sätt wara oartig; men
om de uptogo min allmänna höflighet på
annat sätt, så war det icke min skuld. Jag
tänkte dock derwid: prata och tänk du hwad
du will; mig har nu ingen ting mindre kom-
mit i sinnet; och den flickan, som jag will
och önskar skall blifwa min, hon bör icke ty-
deligen med sitt prat wisa at hon är hufwud-
lös. Ifrån denna dag beslöt jag, at något
indraga med mina visiter, men at aldeles
afbryta dem, så hwarken wille eller kunde
jag det göra: ty då hade det sett ut, som jag
hade blifwit stött; utom det jag nog gärna
wille muntra mina sinnen i Mademoisellens
sällskap någon stund, hälst en sådan conver-
sation war någon ting nytt för mig, som näs-
tan aldrig förr hade warit så lyckelig at få så
förtroligt umgås med någon flicka. Således
blefwo mina visiter ej så täta, som förr; men
Mademoisellen fortfor dock at wisa mig all
tilgifwenhet, så at jag wärkeligen war be-
kymrat om huru jag, på beskedligt wis,
måtte kunna göra Henne begripligt, at jag al-
deles icke hade någon tanka på Henne; ty at
jag sorgfälligt tog mig till wara at wid samtal
wisa Henne någon fryntlig mine det gjorde
ej tilfyllest; och at på någon annan facon af-
wisa Henne det fant jag wara ohöfligt; och
hade jag icke eller hjerta till at såra Hennes
öma sinne. Derföre, hwar gång hon kom upp
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i min kammare, hwar till hon war ganska
snäll och tjenstaktig, så snart pigan icke war
tilstädes och jag bultade, så gjorde jag mig så
alfwarsam, som jag kunde; men kunde dock
icke undgå at wisa Henne den höfligheten,
at bedja Henne om förlåtelse, at jag således
emot min afsikt hade beswärat Henne, jag
hade wäl kunnat wänta till Pigans återkomst
och sådant dylikt, samt at ibland följa Henne
åtminstone till dören när hon geck bort.
Hon swarte altid, at hon wist icke ansåg det
för något beswär. m:m: Och en gång tillade
Hon: ”Min Mor will wäl icke at jag skall gå
upp till Herr Magistern; ty Hon är så barns-
lig och är rädd om mig; men jag tycker at det
har ingen fara, ty jag har fult förtroende till
Herr Magistern, som altid är så beskedlig.”
Härpå swarte jag wäl ej synnerligt; men
tänkte: wore du ej enfaldig, så hade du aldrig
sagt detta, fast deri har du rätt, at i den saken
löper du wist ingen fa ra hos mig; ty jag will
aldeles icke förföra någon flicka. Af detta ut-
trycket insåg jag nu redan till hälften, hwar-
före modren och brodren ej tyckte om Min
närmare bekantskap med dottren; Hwilket
jag ej mycket undrade på, hwad modren an-
gick; men brodren tyckte jag wäl kunde låta
bekymret härom fara. Således stodo nu acti-
erna oss emella till ungefär denna tiden.

Men snart hjelpte Mademoisellen sjelf till,
at saken feck en hel annan wänning. Ty en
afton kom Hon upp i min kammare, och såg
något bekymrad ut, och sade: ”Förlåt mig
Herr Magister! at jag så kommer och störer
honom. Jag har en ödmjuk bön till Herr Ma-
gistern får jag lof och andraga den.” – ”Jo”
mente jag ”alt för gärna, och hwarom skulle
den wara? hwar så god och säg fritt ut sin
åstundan.” – ”Jag önskar”, fortfor Hon, ”at få
utbedja mig Herr Magisterns trogna råd i en
wigtig sak.” – ”Ja”, swarte jag, ”jag will göra

så godt jag kan, allenast Mademoisellen säger
hwarom frågan är; derföre tala upriktigt och
utan fruktan, jag will med all uppriktighet
och deltagande råda så godt som jag förstår.”
Efter något betänkande om sättet at öpna
samtalet, och sedan jag hade bedt Henne
sitta, så talte Hon ungefär som följer. ”Som
mina Gamla Föräldrars lifstid härefter ej
torde blifwa så långwarig, så är min belägen-
het nog betänkelig, om de oförtänkt skulle
igenom döden afgå. Jag will lämna hela mitt
förtroende till Herr Magistern: Jag har wäl
en fästman, En Fendrick wid armeens flotta,
som heter Hyllgren; men Han är nu i Swe-
rige” (om jag mins rätt sade hon i Carls -
crona.) ”Wi hafwa på sätt och wis warit
trolofwade i 2. a. 3.” eller war det 5. år; ”och
jag har icke sedt honom på 1. a. 2. år hwad det
war. Jag har wäl haft bref ifrån honom då
och då; men ej så ofta och nu ej något bref
på så och så lång tid; Han är wist en besked-
lig karl, och jag twiflar wist icke på hans tro-
het och redlighet; men tiderna äro omskif- 
teliga och föränderliga. Och föröfrigit äro wi
wäl oss emellan förlofwade och jag har ring
af honom, m:m:; men han har aldrig begärt
mig af Föräldrarna, hwarken munteligen el -
ler skrifteligen, och det är just det, som gör
någon osäkerhet i saken. Icke derföre at För-
äldrarne just äro emot detta mitt tiltänkta
giftermål; men de kunna dock något förtry -
ta, at han aldrig har talt dem till om saken.
Han bodde hos oss och så blefwo wi bekan -
ta. Nu tycker Min Mor, at det wäl kan wara
tid at se mig försörgd medan hon lefwer, och
tycker ej om, at jag har låtit flera ganska go -
da anbud gå mig utur händerna för hans
skull, som, säger Hon, kanske till slut öfwer-
ger dig, och hwad har du då för all din trohet.
Jag har också nu”, sade hon ”ett tilbud, som
Min Mor will at jag antingen skall antaga
eller också skaffa mig större säkerhet af min
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förra Fästman. Nu är jag derföre ganska wil-
rådig hwad jag skall göra. m:m: Kära Herr
Magister! ge mig härutinnan ett godt råd.”

Oaktat jag fant, at alt hwad hon i detta tal
hade andragit war sanning, så insåg jag dock
klarligen, at hon ännu hade en hel annan af-
sikt med detta mig lämnade förtroende, eller
at hufwud ändamålet häraf war at utröna,
huruwida jag sjelf wille göra något anspråk
på Hennes hjerta eller ej, ty mitt swar skulle
nödwändigt förklara den frågan. Med fägnad
emottog jag denna mig gifna anledningen,
och utan at låddes märka hennes afsikt, gaf
jag Henne följande Swar. Sedan jag hade
frågt Henne hwem det wore, som nu hade
anmält sig och fått weta; at det war Styrman
Åman, som bodde i huset, så sade jag. ”Jag
måste berömma och högakta Mademoisellen
för dess oafbrutna Ståndaktighet, trohet och
redelighet emot sin Fästman, och samma
trofasthet emot honom bör hon ännu lika
obrottsligt hålla och iaktaga, till dess Hon
kan utröna om Han å sin sida är Henne lika
trogen och onekeligen will fullgöra sitt löfte,
at så snart möjeligit är fulborda äktenskapet;
Och utan twifwel lärer Mademoisellen sjelf
inse, at en fattig brödlöser Fendrik icke har
mycken utsigt till at snart taga ett sådant
steg så framt han icke will störta sig sjelf och
sin maka i yttersta behof och bekymmer.
Och at Mademoisell så sällan, och nu på så
lång tid ej har haft något bref ifrån honom,
dertill kan wara för oss många okända orsa-
ker; såsom hans trägna tjenstgöring på haf-
wet i dessa krigs tider och osäkra wistande;
det långa afståndet ifrån Carlscrona, Passe-
nas osäkerhet i Åland wintertiden, m:m:
Men at Mademoisellen måtte få någon säk-
rohet för sitt hopp och sin wäntan, det är bil-
ligt; derföre skulle jag råda Henne, at genast
skrifwa honom till och begära af honom ett
bestämt yttrande, samt at han, i fall han will

honorera sina löften, ofördröjeligen igenom
bref måtte begära Henne af Hennes Föräld-
rar m:m:, som Hon kan finna för godt att
skrifwa. Hwad åter Styrman angår, så är han
wist en ganska beskedlig karl så at om Hon
ej förut hade warit trolofwad så skulle jag
just hafwa rådt Henne till at emottaga hans
tilbud; men nu kan Hon, om hon så tycker,
upriktigt säga Honom, at hon förut är tro-
lofwad, och således för det närwarande alde-
les icke kan antaga hans hederliga anbud; ja
till och med låta honom förstå, om Hon så
för godt finner, at om Hyllgren eftergåfwe
sin talan, hwarom Hon nu will skrifwa Ho -
nom till, så wille Hon kanske taga saken i öf-
werwägande.” &c:

Igenom detta swaret tyktes jag både haf -
wa gifwit Henne det bästa råd, som jag kun -
de inse, och dertil med, så tydeligen som
möjeligt och oförmärkt ske kunde, låtit hen -
ne förstå, at jag för min del aldeles icke wille
göra något anspråk på Hennes Person, om
också Hyllgren eftergåfwe sin rätt, hwilket
af mitt yttrande om Styrmannen tydeligen
följer. Nu insåg jag också till andra hälften,
eller hufwud orsaken, hwarföre modren och
brodren tyktes wara misnögda med någon
Hennes närmare bekantskap med mig; ty
såsom en förnuftig mor, så kun de hon wist
icke med liknögdhet anse, en sådan wankel-
modighet, at hylra med flera, så länge hon
war Trolofwad; utan borde hon antingen
wara stadig i sitt löfte, eller också, på goda
skäl, aldeles bryta med den förra innan Hon
såge sig om efter någon annan. Men om
Modren nu war i samråd med dottren om, at
igenom detta lämnade förtroende utforska
mig eller om det war dottrens ensamma be-
slut, det kunde jag icke utröna.

Uppå detta gifna rådet yttrade sig Mademoi-
sellen; at Hon wist wille följa det; ”men”,
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sade Hon, ”Jag har då ännu en bön till Herr
Magistern, som är at Han wille wara god och
skrifwa detta brefwet åt mig til Hyllgren.”
Denna Commission hade jag gärna welat
slippa å ena sidan; men å andra sidan åter
wille jag nog bidraga till Hennes sällhet,
hwad jag kunde; ty mig ömade, Hennes be-
lägenhet, och jag önskade gärna en gång se
eller höra Henne wara lyckelig. Jag lofte der-
före skrifwa detta brefwet åt Henne, hwilket
jag också straxt gjorde, och det med så öma
och bewekliga ordalag som mig möjeligt
war, och tillika på ett sådant sätt, at Han
nödwändigt måste gifwa ett bestämt swar,
och för at så mycket lyckligare utföra detta,
så iklädde jag mig flickans Person i tankarna,
så långt mig möjeligt war. Jag kan nu icke
meddela detta märkwärdiga brefwet, eme-
dan jag ej tog afskrift deraf, som jag nog har
ångrat; men jag will dock, så långt jag mins,
gifwa dess innehåll.

Sedan jag hade sökt mig tjenlig ingress
ianledning af Hennes upgifter, så fortfor jag
ungefärligen med dessa ordalag.

”Denna Din långwariga tystnad min Wän
bör wist icke oroa mig; ty jag bör icke twifla
på din trohet och redlighet; men Min Wän,
du börr icke eller undra at jag söker någon
större säkerhet för mitt hopp eller wäntan i
en framtid; Dina löften twiflar jag wäl icke
på; Men då du ännu icke på så många år haf-
wer med ett enda ord begärt mig af mina
Föräldrar, hwarken munteligen eller skrifte-
ligen, som dock tyckes wara så nödwändigt
och wäsenteligt, så wet jag icke hwad jag
skall tänka om din redlighet och dina tänke-
sätt. Jag är nu icke mera så alt för ung och
det ena året följer på det andra, derföre hop-
pas jag at Min Wän icke mistycker at jag
önskar en något större säkerhet, hälst mina
Föräldrar, icke hafwa det förtroende till dina

löften, som jag hittils har haft, hwilka, då du
ej har sagt ett enda ord till dem om din be-
gäran, ligga mig öfwer, at jag, medan ännu
tider är, må se min framtid till godo och ej
längre för din skull låta det ena goda tilbudet
efter det andra gå mig utur händerna, och
kanske dock till slut, säga de, blifwa af dig
beswiken i mitt hittils rotfasta hopp. Och
just nu har jag åter ett nytt anbud af en he-
derlig karl; men jag will icke något derwid
afgöra förr än jag blir wissare öfwertygadd
om Dina tänkesätt emot mig. Och du torde
bäst sjelf finna, min ädla Wän, huru högt
smärtsfult det skulle wara för mitt öma och
dig altid tilgifna hjerta, om jag, sedan jag
med så mycken trohet emot dig har för din
skull försakat, så många wärkeligen ganska
förmånliga anbud, skulle till slut, till tack för
all min trohet blifwa af dig öfwergifwen,
och lämnad till ett oblidt öde. Nej jag kan
icke hysa ett sådant mistroende till dig; men
för at äfwen tilfridsställa mina Föräldrar, så
förgät icke at med det första skrifwa dem till
härom, så framt du annars ännu hyser sam -
ma ömhet och kärlek till mig som förr. Och
om du icke gör mig häruti till wiljes, så nöd-
gas jag, fast ogärna, antaga det tilbud, som
mig nu bjudes. Tag mig derföre snart utur
denna owisshet, och tilfredställ mitt sorg-
bundna hjerta med ett lugnande swar härpå.
Framhärdar &c: &c:

Ulrica Lovisa Callmar.”

Detta brefwet, som dock är ett swagt uttryck
af det rätta, upläste jag för Henne, då hon
däröfwer blef ganska glad och skref sitt
namn därunder eller rättare, som jag påmin-
ner mig, jag skref brefwet i mitt namn, som
mutatis mutandis dock är det samma, och
det gjorde jag på det at det skulle så mycket
mera wärka hos honom till Hennes fördel,
när det war ifrån en Prest man å Hennes
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wägnar. hwarefter hon afsände det; men
kunde dock föga förr än efter ett halft år för-
wänta swar derpå; så wäl för afståndet, som
hans osäkra wistande och Ålands Passenas
osäkerhet skull. Hwad hon upgaf om de
många goda anbud som hon hade försakat,
war utan all twifwel sanning; ty igenom sin
munterhet, glada lyne, språksamhet, belef-
wenhet och artighet war det ej under at hon
lätt nog kunde intaga en hederlig karls hjer -
ta, utan at hon sjelf hade sådant för afsigt,
hwartill hennes fria och oskuldsfulla um-
gengessätt, utan twifwel äfwen mycket bi-
drog, jämte Hennes små qwickhet, hälst hos
dem som ej så lätt kunde märka Hennes en-
faldighet, som då och då framlyste; ty hos
Henne röjde sig en förunderlig blandning af
qwickhet och enfald. Ifrån denna dag för-
swan Hennes så mycket synbara tilgifwen-
het för mig, och wi omgingos härefter på ett
alfwarsammare sätt, och glad war jag at hon
hade förstått min oförmärkta förklaring.

Hos en gammal Enkefru Schlyter omkring
50. a. 60. år gammal gjorde jag också ibland
visiter, jag hade med Henne blifwit bekant
genom Hennes Söner, af hwilka dock nu ing -
en war hos Henne hemma, och det redan nå -
got litet ifrån den tiden hon bodde i Rimitto
och jag på Sannais, och sedan här i Åbo ännu
mer. Hon hade också en fullwäxter dotter
ännu ung; men Hon war aldeles icke den,
som låckade mig dit; ty utan at wa ra mycket
ful, så hade hon dock ett käring ansikte, och
war tyst och förstod ännu ej at underhålla ett
samtal, hon war således mycket torr i um-
gänget. Utan min afsikt war endast at för-
drifwa någon ledsam stund hos Modren,
hälst sedan jag måste något indraga mina vi-
siter hos wärdsfolket; och Söndags eftermid-
dagarna. Gumman war alfwarsam och an -
ständig och utan at äga sqwaller gåfwan.

Wårt samtal angeck således likgiltiga ting,
utom då gumman beklagade sig öfwer sina
swåra och snäfwa wilkor och andra sina be-
dröfwelser och sorger, då jag försökte at trös -
ta henne så godt jag kunde.

Till Åbo woro komna twänne Mademoisel-
ler Levin, födda i Löfånger i Westerbotten,
De woro Beskedliga men Fattiga Flickor;
födde sig med granlåts sömm, hwari de woro
ganska flinka. Woro således widt och bredt
omkring Åbo kända af alla Herrskaper, och
hade mycken afsättning på sitt arbete. Den
äldre war omkring 40. år med gammalt och
magert utseende, och den yngre något öfwer
30. år, wackrare, mindre och mera fetlagd,
trind= och hwitlet, De woro båda mycket
muntra och talföra, isynnerhet den yngre,
och något litet falna för sqwaller; dock i
mindre mån. Jag feck först kunskap om dem
af Madame Finberg. och då jag feck höra at
de woro ifrån Westerbotten, så feck jag lust
at hälsa på dem såsom Landsmänner, hwilka
jag altid ansåg såsom slägtingar. Jag anmälte
mig första gången såsom ännu Student, och
ej långt förr än jag ordinerades till Prest, och
talte om mitt ärende, at såsom Landsman få
hälsa på dem och göra deras bekantskap. De
emottogo mig höfligt och woro mycket gla -
de, at i mig en gång få träffa en Landsman.
Ifrån denna tiden så hälsade jag på dem. 3. 4.
a. 5. gånger hwarje Termin, ty jag war road af
at höra på deras muntra tal, och merendels
hade de också något nytt ifrån Kriget &c: at
berätta. Äfwen geck jag till dem ibland när
jag ifrån Landet war inrest till Staden; Jag
hade också någon gång commission till dem
om någon granlåt ifrån Fröken och FriHer-
rinnan Carpelan. Med ett ord: så ofta jag be-
höfde upmuntra mitt sinne så geck jag till
dem.
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En dag när jag kom till dem denna tiden, så
wore de mycket glade och sade sig hafwa
något behagligt nytt at fägna mig med. En
finsk officer, kanske adelsman war nyligen
kommen ifrån Stockholm och i förbifarten
hade hälsat på dem; ty som sagt är de woro
kända af alla bättre Herrskaper rundt om -
kring. Han hade berättat för dem, at Riks-
dagsMannen Anders Anders Son ifrån Umeå
i Westerbotten hade blifwit Bonde Ståndets
Taleman på Riksdagen, och hade högeligen
och ganska mycket berömt honom. ”Wi wo -
ro flere Herrar Hos Konungen en dag på
Levén,” hade han sagt, ”då Anders Anders
son såsom anförare af en Deputation ifrån
Bon de Ståndet lät anmäla sig och fick til-
träde. Hans ärende war; at för Konungen no-
tificera at Bonde Stådets Taleman hade dödt,
och tillika i underdånighet anhålla, at Kongl:
Maj:st: wille i Nåder för Ståndet utnämna en
ny Taleman. – Men”, fortfor Han; ”at höra
med hwad hardiesse, artighet och hurtighet,
samt wärdighet och stadighet han utförde
sitt ärende och tal, utan minsta hesitation,
det war mycken charme och för oss högst
owäntat; ehuru wi wäl kunde förmoda at han
förut hade beredt sig derpå; men icke desto
mindre föllo wi i en stor förundran öfwer
hans talegåfwa. Men wi fingo snart höra
mera och wår förundran öktes till det högs -
ta. Ty då Kungen hade swarat honom, och
sagt: – Ja då känna Wi ingen annan som wär-
digare är at efterträda än Er; Wi utnämne Er
till Taleman. Så war han straxt färdig, at ex-
tempore på stället, aflägga sin Tacksägelse,
och han hölt en harenge med samma styrka,
mod och wältalighet, som det förra, och med
största sammanhang &c: så at ingen af oss
hade kunnat göra det slikt.” &c: – Huru 
mycket en sådan underrättelse och beröm
om en wår Landsman behagade mig och Ma-
demoisellerna det kan jag icke säga; men

hwar och en kan sig det förställa; ty hwem
älskar icke hwad sitt är. Jag kände sjelf per-
sonligen Anders Anders Son, och feck sedan,
hemkommen till födelse orten, höra honom
i en Sockenstuga tala; och jag förwånades;
således är ofwanstående beröm icke öfwer-
drifwit: Med ett ord: hans Talegåfwa war till
fullo sagt: Engelskt. (Se om honom pag: 263.
1. Boken och 69. 5. Boken.)

Emot slutet af min wistelse på orten geck
jag en gång till dem; Då efter hwarjehanda
tal, om jag mins rätt framstälte den oförwän-
tade frågan: om det war sant, at jag skulle
gifta mig med Fröken Carpelan? – Jag swar -
te derpå; ”Nej!”, och med någon angelägen-
het sökte öfwertyga dem om sanningen af
mitt swar; hwilket åter gjorde, at de isynner-
het den yngre sade: ”Ingalunda bör Herr Ma-
gistern tro; som skulle wi, med denna frågan
hafwa något eget interesse derunder eller
wänta något.” under hwilket tal, hälst emot
slutet hon ganska mycket rodnade och swäf-
wade på rösten och bröstet började flyga
som hafswågen. En sådan händelse war för
mig Surprinente och jag wiste icke hwad jag
skulle swara; sade dock; ”sådant kunde jag
wist icke mistänka.” och efter en liten stund
tog jag afsked och geck hem. Och sedan geck
jag mera sällan till dem. Denna Händelsen
föll mig dock något besynnerligt före; så at
jag hade swårt före at tro det wara blott ett
tilfälligt samtal; snarare tänkte jag, lärer de
på långt håll, med flit, welat undersöka af-
sigten hwarföre jag då och då hälsade på
dem, hwilket Hennes häftiga sinnes rörelse,
den hon ej kunde häjda, tyktes besanna.
Kanske, tänkte jag, Ni skulle tycka at det
wore nog så klokt om jag toge någon af Er,
som den konstiga Fröken Carpelan. Dock
kunde de häruti wara likaså likgiltiga, som
jag, och detta för ett Fruntimmer så ömtå-
liga, och för deras heder så granlaga ämne,
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ändock warit mägtigt at wäcka hennes om-
nämnde häftiga sinnes rörelse. Flera år efter
det jag reste ifrån orten feck jag höra at den
äldre hade blifwit gift med en Handesman,
och flyttat till Stockholm; men den yngre
skall förblifwit ogift.

Ibland mina Fruntimmers bekantskaper
woro äfwen trenne Mademoiseller Laurbäck,
en Sjö Capiténs döttrar, som bodde, nere i
den så kallade Nystan. Igenom min Nations
Kamrat Herr Magister Reichardt wandt jag
denna bekantskap. De tyktes wara sediga
flickor, och muntra hälst den yngsta, som
också war hygligast af alla tre. Jag följde först
Magister Reichardt dit och sedan kunde jag
också gå ensam dit ibland, eller i sälskap med
en Magister Loman med hwilken jag just
hos dem blef först bekant, eller också i säl-
skap med en Björkbom, hwilka båda woro
Lärare wid Cathedral Skolan. När wi icke
suto hos dem och jolrade med oskyldigt prat,
så promenerade wi på gatorna, hwarwid när
Magister Reichardt war med, så ledde han
altid den yngsta, men jag för min del war
just icke fallen för ledningen där; åter när
icke han war med, så wille altid den yngsta
Mademoisellen så gärna gå den twärgatan
som låg förbi hans kammar fönster under fö-
rewändning, at få gå ned på den wackra åga-
tan; Men jag förstod mycket wäl at det huf -
wudsakeligen skedde för at få skåda det
wackra kammar fönstret. Men om han hade
någon alfwarlig tanka till Henne, wet jag ej;
men aldrig ärkände han sådant när jag bryd -
de honom därföre. Icke eller märkte jag at
de andra Herrarna hade någon annan afsikt
med dessa sina visiter än blott at muntert
fördrifwa någon ledig stund, som också war
den enda orsaken, som låckade mig dit.

Dessemellan hälsade jag på antingen nyss-

nämnde Magister Loman, eller en Ingenieur,
som hette Gnospelius. Denne sednare war
en gifter man och bodde något afsides i Sta-
den, hwarest jag då och då wänskapsfult för-
dref någon stund. En dag föll samtalet på
Capitén Tollets Enkefru och hans döttrar, då
Gnospelius yttrade sig och sade: – ”Hör Bror!
Du borde fria till en af Hans döttrar, jag för-
säkrar dig, at de äro beskedliga och wackra
flickor båda twå.” – Jag swarte: ”Jag känner
dem nog, så mycket mer, som jag har warit
deras Informator.” – ”Ja så”, swarte han, ”då
är det så mycket bättre: Det är sant de äro
fattiga; men jag tror dock, at Bror skulle blif -
wa lycklig med dem; hwilkendera det också
wore; ty de hafwa båda ett ganska godt sin-
nelag” – Jag swarte: ”detta är alt sant kära
Bror; men jag är nu stadd på så lös och ledig
fot, at jag ej kan tänka på sådant, och jag har
beslutit at icke inlåta mig i någon sådan sak
förr än jag får se på hwad ort jag kommer at
stadna.” ”Ja Kära Bror”, swarte Han, ”tag sa -
ken i öfwerwägande, du torde ej behöfwa
ångra det.” Men jag undskylde mig så godt
jag kunde åtminstone för det närwarande;
men hwad i en framtid kunde hända wiste
jag ej säga något om. Det war sant: jag hade
aldeles ingen ting emot Fröknarna Tollet;
men de få gångor, som jag hade sedt dem
sedan de hade blifwit fullwäxta, så hade jag
aldrig kunnat finna något tycke för dem, och
det war den enda orsaken hwarföre jag ej
synnerligen fant mig hugad härtill.

Tiden innan jag feck min gradual Disputa-
tion färdig föreföll mig ganska lång och jag
började redan frukta at icke kunna hinna till
at få den färdig. Jag hade nu lust at få ämnet
utur botaniken, såsom ett ämne i hwilket jag
tycktes wara bewandrat. Jag anmälte mig
derföre hos Professorn Helenius, den jag an-
modade at blifwa Præses; samt tidigt utbad
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mig ett ämne af honom; men som han af
många göromål war hindrad så drog det flera
weckor och månader innan jag kunde få det.
Jag hade beslutit, at åtminstone, så godt jag
kunde, försöka at utarbeta mitt ämne; men
då jag änteligen feck ämnet, så hade Profes-
sorn redan utförligen skrifwit det, så at blott
min renskrifning felades. Detta mishadade
mig något litet; men hwad wille jag göra; ty
dels war nu tiden redan för kort för mig till
at begära ett nytt ämne och sjelf arbeta der -
öfwer, och dels också fruktade jag at Profes-
sorn skulle förtryta sådant derföre feck jag
lof at wara nögd med saken som den war, och
skref derföre ren min Disputation så fort
som möjeligt war. Ämnet war De Hippo -
phaë,98 ett genus plantarum af twenne Spe-
cies; wid hwars renskrifning jag fant at
Professorn hade förgätit at införa på sitt ställe
den specifica beskrifningen eller skill je cha-
racteren efter Systemet på Hippophaës
rhamnoides. Jag war en stund wilrådig om
jag skulle inrycka den i min renskrifning,
men jag wågade icke på at ensidigt göra det;
ty jag tänkte: kanske han med flit will hafwa
den utesluten. När jag då kom till Professorn,
så märkte han strax hwad som feltes och fö-
rebrådde mig, at jag icke hade inryck det fe-
lande. Jag häraf nedslagen, och altid blyg och
timide, kom mig just ej till at ursäkta mig,
men sade blott at jag ej ensidigt wågade göra
det. Jag bar sedan min Disputation til tryc-
keriet; men där geck det också långsamt,
emedan så mångas Disputationer nu skulle
tryckas; dock feck jag den såwida färdig at jag
lät spika den på intimations taflan den 1.
Junii, och sedan fortsattes tryckningen de
påföljande dagarna.

Så snart jag feck Disputation99 färdig så
geck jag genast at utdela den åt Herrar Pro-
fessorer, och flera, ibland hwilka war äfwen
Secreteraren Vibelius, såsom ett tacksam-

hets prof för hans godhet wid utgifwandet
af mitt pass wid första hemresan (Se pag: 7.
Tredje Boken) Nu war också Biskopp Gado-
lin hemkommen, hwarföre jag hade twenne
afsikter med min upwaktning hos honom
den ena war, at aflämna min Disputation
och den andra, at utbedja mig hans ynnest i
anseende till min tiltänkta begäran, at blif -
wa uptagen ibland Stiftets Presterskap. Men
hans Swar på denna min begäran war just
icke synnerligen bestämt. När Han emottog
min Disputation och såg på titulbladet, så
sade Han: ”Hippophaës hwarifrån är det
namnet?” – ”Det är nomen genericum på
twenne örter” swarte jag. – ”Ja jag wet,” fort-
for han; ”men hwarifrån härleder sig detta
namnet, eller hwad är anledningen därtill?”
Denna fråga kom nu så helt oförwäntad, at
jag blef helt försagd och kunde just ingen
ting swara derpå annat än at jag icke kände
det; Och icke eller hade jag ens någonsin hit-
tils kommit ihog, at en sådan fråga skulle fö-
rekomma aldraminst nu, derföre blef jag så
flat och öfwerraskad af denna frågan, at jag
ej nu kunde widare beswarade den än som
sagt är; utan bockade mig och geck min wäg,
skamlig öfwer denna min försagdhet, eller
synbara okunnighet om en fråga, som så wä-
senteligen tyktes höra till ämnet af min Dis-
putation. Men i sjelfwa wärket war jag wäl
icke så okunnig, at jag icke wiste at hippos i
grækiskan betyder häst och phago: äta; af
hwilka ord detta namn wid första påseendet,
tyckes wara sammansatt, hälst sedan jag feck
någon liten tid at besinna mig; dock kunnde
jag icke säkert weta om dessa orden eller
någon annan omständighet hade gifwit Herr
Arch: v. Linné anledning till detta namn. Se-
dermera, när jag råkte min wän Häggqvist,
och några andra mina wänner, så talte jag om
huru jag igenom denna frågan hade blifwit
öfwerraskad, då någon ibland dem swarte:
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”Sådant är mycket likt Biskopp Gadolin; som
plär kunna göra folk förlägna med oför-
tänkta frågor och klyftiga infall.”

När jag nu således hade råkt Biskoppen så
skref jag genast till KyrkoHerden Ring och
bad honom at åtminstone försöka at vocera
mig till Adjunct, samt berättade hurudant
swar jag hade fått af Herrar Professorer i
detta afseende.

Den 5. blef helt oförtänkt en allmän rörelse
i Staden af den anledning, at man icke wiste
ordet åf förr än Kung Gustaf III. war kom-
men ända upp till LandsHöfdinge Residen-
set och det på en ringa Ålands båt, så tidigt
på mårgonen at LandsHöfdingen ännu icke
war upstigen, som således blef icke litet öf-
werraskad, då han hade Konungen i sitt hus
förr än Han hade waknadt; ty det war klåc-
kan 5. på mårgonen. Efterhand samlades alla
förnämsta af alla Stater, HofRättens, Acade-
miæ, Lands= och Härwarande Krigs Stater,
samt Magistraten, m:m: för at göra underdå-
nig upwakting hos Kongl: Majestet. Andra
åter samlades för at få se Konungen, ibland
hwilka jag också war en, och kanske några
för at smyga någon böneskrift i Konungens
hand, bland hwilka war en underofficers
hustru, som sökte tilfälle at få göra knäfall
för Konungen för at bedja om nåd för sin
man, som war aresterad och actionerad för
det han hade så oförskämt talat emot Kung -
en; ty han war icke allenast af det förwillade
partiet, som året förut satte sig upp emot
Konungen; utan hade också warit den aldra
grofwaste både i tal och handlingar utaf alla
dessa brottslingar. Men Hennes afsikt lycka-
des icke ehuru hon war hela dagen i förstu-
gan en trappa upp, antingen at hans utgång
geck så fort, eller hon af folket blef undan-
träng i det afgörande ögonblicket. Det war
först omkring klåckan 9. som mitt wärdsfolk

och jag fingo härom kunskap. Jag geck wäl
straxt ut för at bese omständigheterna och
äfwen Kungen om möjeligt wore, och då 
höllo de upwaktande Staterna på at komma
så fort de hunno. Men som min wärds gård
låg just inwid LandsHöfdingens gårdsplan,
så kunde wi ifrån ett winds fönster se hwad
som passerade nere på hans gård; derföre
geck jag hem och såg blott efter då och då,
när Kungens resewagn skulle framköras,
hwilket skedde omkring klåckan ellofwa,
hwarföre jag åter straxt infant mig och stäl -
de mig tillika med några andra i nedre för -
stugan gent emot trappan; och efter ungefär
en god half eller hel timmas wäntan, så kom
Konungen utföre trappan, så at jag ganska
tydeligen feck se honom. Men icke nog der-
med; så snart han war stegen i wagn, så smög
jag mig ut och sprang till Garfwaren Stadigs
gård där jag geck in till Nordqvist och husets
Fruntimmer m:m: i nedra wåningen för at
derifrån äfwen få se Konungen; ty som stäl-
let war nära och min wäg war gen igenom en
trång gränd, så hant jag wäl dit förr än han
kom; Och som gatan war där trång och nå -
got krokig, så råkte wagnen fastna någon
stund just mitt emot wårt fönster, Då Ko-
nungen mycket wänligt och nådigt bockade
och hälsade på oss, så at jag nu lärde känna
Konungen, som icke lyckades för mig på
Drottningholm, hwarom se pag: 216. Tredje
Boken. 

Min nyss omtalta Disputation hade jag de-
dicerat så wäl till Baron Carl Ephraim Car-
pelan, som Rector Sædenius i Pitheå, såsom
ock till mina Föräldrar,100 hwilka dedicatio-
ner jag sjelf först upsatte, och lät sedan Pro-
fessor Porthan corrigera dem, förr än jag
lämnade dem till trycket. Till Baron Carpe-
lan afsände jag genast min Disputation, ty
som jag på alt möjeligt wis sökte at blidka
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Baron och försona mig med Honom, så an-
wände jag härtill med begärlighet detta läg-
liga tilfälle. Emot Rector Sædenius åter, som
war första uphofwet till mitt Studerande
och min lycka, war det mig en glädje, at på
detta sättet wisa min tacksamhet. Och hwad
kunde wara För mig gladare än at få glädja
öma Föräldrars hjertan med efterföljande
uttryck af min själs innersta känslor och
önskningar.

Tit: Tit: och Namnen. 
”Mine Huldaste Föräldrar!
At tolka all den ömhet och omwårdnad,

hwarmed Mina huldaste Föräldrar mig om-
fattat, för at bereda mig en lyckelig framtid,
i det De ej allenast under swaga wilkor, häld -
re welat fördjupa sig i skuld, än uphöra, at
efter yttersta förmåga understödja mina Stu-
diers början och fortkomst, utan ock på det
sorgfälligaste, ifrån spädaste åren, både ige-
nom underwisning och efterdömen, sökt in-
planta i mitt hjerta en ren dygd och oför -
falskad wördnad för det Gudomeliga Maje-
stätet; wore wäl nu min pligt, men som är
mig omöjelig, at rätteligen fullgöra. Ännu
mindre finner jag mig i stånd, at sådant alt
wederbörligen kunna förskylla, på annat sätt,
än at jag ouphörligen skal hysa emot Eder den
lifligaste tacksamhet samt altid upsända
brinnande böner till Gud, Det han wille göra
Edra ännu återstående dagar lika så sälla, som
många, samt efter detta förgängeliga lifwet
församla oss alla uti en ewig lycksalighet.
Tillåten mig at offenteligen så betyga detta
mitt tankesätt, då jag nu tager mig den frihe-
ten, att tillägna Eder detta lilla arbete, såsom
ett ringa bewis på den barnsliga wördnad,
hwarmed jag, så länge Gud mig unnar lifwet,
framhärdar &c: 

P: Stenberg.”

Gärna hade jag äfwen önskat, at dedicera
detta arbetet till Öfwer Inspectoren Bäck
wid Stora Packhuset i Stockholm, såsom den,
som i mina barna år i Rathan bewiste mig så
mycken godhet; men hwarken rummet eller
mina snäfwa wilkor tillät sådant; Men i det
stället tilskref jag honom ett tacksägelse
bref och skickade honom ett exemplar af
min Disputation.

Till Rector Sædenius i Pithe afsände jag
båda mina Disputationer, tillika med ett
höflighets bref. Och at nu på en gång få af-
sända båda Disputationerna tillika med De-
dication, war orsaken dertill at jag ej förr
hade tilsändt honom min första Disputa-
tion, hwarom äfwen min Far i sista brefwet
hade påmint; ty jag hoppades at altsammans
då skulle wara så mycket mera wälkommet.

Till Mina Föräldrar afsände jag min Dispu-
tation och ett exemplar till hwarje Prest,
samt skref dem till härom och underrättade
dem hwad dag jag skulle förswara min Dis-
putation; samt när Magister Promotion skul -
le ske, med tillägg: ”Jag skulle önska, at mina
Föräldrar då wore närwarande för at beskåda
den högtidligheten.” Jag anförde se dan några
nya krigs händelser wid gräntsen, som jag
wiste mycket skulle roa mina Föräldrar, och
hwarom de i sin enfald kunde få språka med
sina bekanta. 

Den 10. war den dagen då jag skulle förswara
min Disputation, men som ämnet war i bo-
taniken så hade jag något swårt före at få op-
ponenter, änteligen öfwertalte jag min Na -
tions Kammerat Abraham Burman en Jämt-
länninge, en snäller karl, som talte Latin,
som modersmålet; men hade en för bedröf-
lig upsyn och hade god råd på Capriser; men
föröfrigit beskedlig och anständig; ty en hög
ambition styrde honom; dock kom jag altid
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mycket wäl öfwerens med honom. Han war
wäl ohugad at åtaga sig saken såsom icke
hemma i botaniken; men lät sig dock bewe -
ka därtill efter jag icke kunde få någon an -
nan; ty de woro få, som kände botanniken.
Min Posterior opponens mins jag nu icke
mera hwilken det war. Qwällen förut hade
jag köpt hwad som ärfördrades till mitt Dis-
putations Calas; På min kammare satt jag då
ensam och såg öfwer altsammans, då det föll
mig in at smaka på a Raqven om den wo re
god och tog deraf blott några droppar unge-
fär en fingerborr full, men sådan den war
oblandad. Men efter någon stund började jag
at må så ganska illa och blef så sjuk, at jag
måtte till sängs. Då blef jag något förskräkt
och tänkte: Ach skall det nu wara så olyck-
ligt, at jag skall blifwa sjuk i en så critisk tid-
punkt, så at jag ej skulle få afgöra min Dis -
putations act; det wore mer än olyckligt. I
medlertid feck jag låf at tåla och gifwa mig
tilfreds så godt jag kunde; och det blef der-
wid, at jag blef liggande till natten; men se -
dan jag hade fått sofwa och waknade om
mårgonen, så war jag åter frisk och munter
som ganska mycket gladde mig. Då märkte
jag at den droppen a Raqve som jag smakte
war orsaken till min sjukdom, derföre har
jag aldrig mera så oblandat smakat honom. 

Med Professorn och mina opponenter
geck jag på wanlig tid på Academien; men
som en annan Disputations act nämligen
Häggqvistens på samma dag och samma
timma skulle hållas (ty sådant war nu icke
owanligt) så måste wi wara i det andra audi-
torio. Disputation aflopp föröfrigit skäligen
braf; men ingen extra opponens anmälte sig,
som något litet förtröt mig; orsaken war, så
wäl ämnet, som war mindre acceptabelt för
dem, som ock förnämligast, at de häldre wil -
le öfwerwara Disputations acten i öfre audi-
torio. Å andra sidan åter war jag nog också

härmed nögd, emedan jag war en god del
rädd för någon katig och klyftig opponens.
På eftermiddagen hade jag sedan på min
kammare mitt lilla Disputations kalas, tillika
med Häggqvist, då wi roade oss där i all still-
het och sedighet; och tillika muntert.

Det enda som nu återstod af min Acade -
miska curs war at hålla en så kallad Prælectio
Præcursoria.101 Jag sammanskref derföre på
Swenska några anmärkningar öfwer optiq -
ven, catoptriqcven, dioptriqven, som jag up-
lyste med några dit hörande mathematiska
figurer; och när jag feck det färdigt, så geck
jag till Herr Professorn Bilmark och bad ho -
nom se öfwer det om det skulle kunna pas-
sera för ändamålet. När han då feck se mitt
ämne, så sade han: ”Intet skall Herr Candi-
daten läsa öfwer ett sådant ämne; ty såsom
Prest, så passar det bättre, at han läser öfwer
ett theologiskt eller moraliskt ämne; nej jag
wil ge honom ett ämne som bättre anstår
honom såsom Prest.” Hwarpå han tog fram
en liten bok, och slog upp däri en kort af-
handling på latin hwars Rubriqve war: De Sa-
lute Majorum sub Papatu.102 Det jag skref ut
och hade det till ämne för min Prælection;
efter en helt kort inledning eller hälsning
till Decanus och åhörarena, som jag hade up-
satt. Och denna föreläsning hölts den 19.

Sedermera föreföllo de så kallade Candi-
dat=Riksdagarna, då wi flere gångor sam-
mankallades för at rådgöra om åtskilligt,
som hörde till den förestående Magister Pro-
motion; hwilken war utsatt till den 26. Till
Primus därwid war Herr Candidaten Gustaf
Gadolin utkorad och den hedern wederfors
honom icke för det han war Biskoppens Son;
utan för det han wärkeligen war dertil för-
tjent. Till Ultimus åter anmälte sig Herr
Candidaten Rosenback, hwilken feck allas
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bifall. När frågan blef om, hwarpå Magister
Brefwet borde tryckas antingen på hwitt taft
eller på Regalt papper, så föreföll någon dis-
putering derom; men som wi större delen
woro fattiga, så blef beslutit at det skulle
tryckas på Regalt papper. Magister ringen
åter skulle hwar och en förskaffa sig efter
godtycko och behag. Den jag tingade och lät
göra wägde blott något litet öfwer en dukat,
med inskrift: P: S:B: Phil: M: d: 14. Jul: 1789.
När frågan wäktes om hwilken, som skulle
göra Magister krantsarna; så kom man icke
straxt derom öfwerens; ty det war trenne
fattiga Enke=Fruar, som hade sökt denna
förtjensten. Efter någon längre twist härom,
så trädde en af Candidaterna åt sidan afsides
ifrån hopen och sade: ”Jag röstar på den och
den, och den som är ense med mig han träde
hit till mig.” Jag för min del war wäl förut
mera bögd för en annan fru och hade derom
redan yttrat min tanka; men som jag icke
synnerligen kände hwilken af de sökande
Fruar war mäst behöfwande, så ansåg jag det
nästan för Likgiltigt, hwilken som blefwe
utnämnd; derföre och för at så mycket förr
slita twisten, så war jag en ibland de första,
som geck öfwer till den som anmanade oss
at komma till sig, hwarefter flera gjorde mig
sälskap; och frågan blef afgjord. En af mina
bekanta förebrådde mig sedan denna min
öfwergång til mot=partiet; men jag ursäk-
tade mig med ofwan anförde skäl. Skalden,
som borde besjunga högtidligheten; blef
utan motsägelse enhälligt wald, och som war
en Magister A: Ingman. Desutom afgjordes
om alt hwad som angeck Magister kalaset.
&c: &c:

Nu war åter marknad i Åbo den 18. och da -
gen förut när jag geck till Nordqvist så träf-
fade jag Mademoiselle Wallin ifrån Åland,
som war kommen för at biwista Marknaden.

Jag sökte så samtal med Henne som också
lyckades; då jag beklagade at Hon icke hade
bewärdigat mig med at swara på mitt bref,
hwarföre hon ursäktade sig så godt hon kun -
de. Och på min fråga: ”är det wäl nu mera
någon möjelighet för mig at någonsin blifwa
så lyckelig at få Henne till min maka?” swar -
te Hon: ”Nej Herr Magister; det kan aldrig
ske; det är nu för mig omöjeligt.” Men fort-
for jag: ”Får jag då icke weta orsaken härtill?
Är hon då förut trolofwad, efter det är så
omöjeligt?” ”Ja”, swarte Hon: ”Jag har förut
bortlåfwat min hand och mitt hjerta.” – ”Ja
så” swarte jag, ”så får jag wäl låf och wara
nögd med mitt öde.” Och ifrån den stunden
talte jag icke ett enda ord med hen ne i detta
ämnet; men umgeks med Henne så liknögdt
som det war mig möjligt men dock förtro-
ligt; ty jag wille icke längre wara enträgen
och trötsam; när intet widare hopp för mig
war öfrigt, utom det at jag wille honorera
mitt löfte som jag i mitt sista bref till Henne
hade skrifwit. Men innan jag afreste hade
jag köpt en solfjäder som jag gaf Henne till
hugkomst af min wänskap och den hon be-
skedligt emottog. 

Samma marknads dag feck jag ifrån Herr
KyrkoHerden Ring följande bref. 

”S: T:
Nu sänder jag Concept till Inlaga och

Soknestämmo Protocoll rörande Cousins vo-
cering: Bestyr nu om renskrifning och saken
bäst Cousin kan och kom ut med första om
annars det reuserar. Cousin är ju bekant med
Professor Hellenius Han kunde wäl hjelpa
efter med ett litet attestatum, at jag för min
swaga mage, och isynnerhet öfwerflödig
syra, som städse plågar mig, behöfwer dricka
brun, som är en wärkelig sanning, alt det öf-
riga är uptagit i ansökningen, som kan tjena
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till motiver. Jag har satt ut 400. D: nog skola
wi komma öfwerens isynnerhet om Cousin
ser beswär med wår lilla foster Son Callmei-
jer, som nu är på 6:te året, så glömmer ej
Clara Cousin, särdeles om Gud än gifwer
fred och bättre tider än wi nu hafwa; Med
arbete skall ingalunda Cousin belastas öfwer
höfwan; ty jag är, Gudi lof, än tjenstför. Kan
resan ske snart hit, så torde Past: Tuderi
Chaise kunna dröja så länge; tala derom med
Swåger Pahlman; men detta bör ske före den
20. ty då kommer han ut. – Jag förblifwer
&c:

G: Ring.

P: S: Jag har ej hunnit renskrifwa, har ej eller
Charta, sänder derföre sådant, som hosföljer,
i händelse något behöfwer ändras.”

Sjelfwa inlagan war af wanligt innehåll, med
de skjäl som woro för hand, såsom gångbar
fältsjuka som fordrade täta Sockenbud, och
i hwilken twå Prester redan hade insjuknadt,
således brist på Prester, hwilket äfwen war
inrykt i Sockenstämmo Protocollet. Dess -
utom war denna mening inrykt: === ”Men
för at icke falla S: T: beswärlig med någon ny
Prestmans antagande, wågar jag härtill öd-
mjukast föreslå och vocera: Ph: Mag: Herr
Pet: Stenberg, som för detta i Stiftet ordine-
rad, och derjämte känd för en skicklig och
beskedlig man, samt uti någon skyldskap
med wårt Hus.” ===.

Jag war nu glad at hafwa fått denna kallel-
sen; och ehuru lönen tyktes wara nog liten,
så war jag dock hugad, at antaga tilbudet;
emedan jag önskade at få fast fot på något
ställe och komma in i ämbetet, förmodandes
därjämte, at wilkoren efter hand kunde för-
bättras, om Herren skulle finna för godt at
låta mig här på orten arbeta i Hans wingård,
och hwad som härtil äfwen gjorde mig hugad

war, at här endast war Swenska Församlingar.
Tilbudet af Discipeln war mig ej synnerligt
till nöjes; ty jag war nu redan trött af at in-
formera och hade gärna sedt, at jag hade fått
slippa sådant; men jag tänkte: det får ej hjel -
pa det får wäl åter gå för sig; och jag bör här-
till wara så mycket mera willig, som gossen
är Son till Krono Befallningsman Callmeijer,
så at detta blir den enda ärkänsla, som jag kan
ådagalägga för all den godhet, som jag har åt-
njutit i Hans Farfars Hus.

Mitt första göra blef nu at få Inlagan och
Sockenstämmo Protocollet renskrifwit, samt
det begärta betyget af Professor Helenius;
och då alt war färdigt så skref jag derunder
följande mening: ”Åfwanstående kallelse är
jag nögd at antaga, i fall Consistorium Eccles:
tillåter mig at anses, såsom detta Stiftets
barn; med rättighet, at söka alla de lägenhe-
ter innom Stiftet, hwartill jag kan finna mig
hugad.” Detta förbehåll, fant jag nödigt at
göra; ty jag fant mig för ingen del hugad, at
gå en perpetuel adjunct i alla mina lifs dagar,
utan någon befordrings rättighet. Men när
jag såg igenom hwad jag hade skrifwit, så
fant jag 3. a. 4. skriffel blott innom dessa få
rader; en fölgd af min wanliga hastighet och
tankspriddhet, då mina tankar lupo fortare
än min penna hant dem åtfölja. Jag nödga-
des derföre rätta och inflicka de ord som
saknades, hwarigenom min lilla skrift feck
ett ganska slurfwigt utseende. Jag war wäl
häröfwer nog harmsen och ångrade at jag så
genast skref på Inlagan utan at först skrifwa
utkastet dertill på ett löst papper; men jag
tykte at jag wäl kunde skrifwa en så kort me-
ning utan at förut concipera den. Nu hade
jag ej annan utwäg än at antingen åter ren-
skrifwa altsammans och köpa nya Chartor
eller också inlämna det sådant som det war.
Det förra war ingen tid till innan nästa Con-
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sistorii dag, som war dagen efter, och at åter
dröja dermed till följande wecka tyckte jag
wara för länge; ty jag wille hafwa saken af-
gjord förr ju häldre, emedan jag i Contrairt
fall borde i tid wara betänkt på at resa till
Swerige; och först på en kort tid göra en resa
till Caris, dit jag allaredan hade afsändt min
coffert med marknads folket. Uti denna min
willrådighet geck jag till Herr Professor
Schalberg och beklagade mig, wiste honom
skriften och bad om Hans råd. Han mistykte
också mycket å mina wägnar denna lilla fa-
tala omständighet, och wille först först råda
till renskrifningen; men då ingen Consisto-
rii dag kunde blifwa på 8. dagar för Midsom-
mars dagen skull; så medgaf han änteligen at
ansökningen måtte inlämnas sådan den
wore, som jag också för min del fant mig
mera hugad till; ty jag tänkte: Saken må af-
löpa huru den kan, så är jag nögd; ty jag war
ej altför angelägen om at få denna Station;
men jag wille dock göra försöket; emedan
jag ej kunde weta hwartut Herren wille wän -
da min lycka och grundlägga mitt framtida
wäl. Föröfrigit, tänkte jag, må Consistorium
tänka härom hwad det behagar; ty ehuru det
onekeligen är en slurfaktighet, så wet jag
dock med mig sjelf at det icke är skedt af
okunnighet. Den 20. inlämnade jag derföre
inlagan och derpå resolverades genast, at
min begäran, at anses så som Stiftets barn,
icke kunde bifallas; hwarigenom äfwen Kyr-
koHerden Rings ansökning af sig sjelf för-
föll; och glad war jag at frågan war afgjord.

Härom underrättade jag genast Herr Kyrko-
Herden Ring i bref och låfte äfwen komma
till honom för at åtminstone under högsta
brunstiden hjelpa honom med Prediko ar-
bete. Härtill war jag så mycket mera willig,
som Promotions termin war upskuten och
ändrad ifrån den 26. i denna Månad till den

14. påföljande Julii; af den orsak, at, som det
hade warit så trångt om på Tryckeriet, så ha -
de några Candidater icke hunnit afgöra sina
disputations acter före midsommaren, och
derföre wille jag icke i Åbo förwänta den da -
gen och kosthålla mig där, när jag ingen ting
hade där at uträtta.

Härpå feck jag en par dagar derefter följande
swar.

”Beklagligt är, at wår ansökning malreuse-
rat. Jag hade lust at se Consistorii Utslag; om
Cousin har det, så tag det med wid hitkoms-
ten; ty jag sände nu genast, enligit Cousins i
går ankomne bref och yttrade åstundan, häst
in efter honom. Till äfwentyrs lär Cousin
blifwa ute öfwer Promotion för at slippa
några Depencer, hwaruti han likwäl gör efter
behag och omständigheter. Om någon utwäg
blifwer, så skola wi fundera på at kunna
blifwa längre tilsamman.” === Commisjo-
ner:

När jag öfwerwägar gången af min ansök-
ning i Consistorio om at få blifwa Addjunct
i Caris och det nekande utslaget derpå, så
finner jag däruti en Guds försyn, som icke
wille at min wistelse skulle blifwa på den
orten, och på det at saken icke skulle kunna
bifallas, så skulle jag komma till at bifoga
ofwan anförde förbehåll på KyrkoHerden
Rings ansökning, wid hwilket förbehåll
Consistorium så begärligt hade fäst sin up-
märksamhet för at kunna gifwa ett nekande
swar; ty om detta förbehåll icke hade warit,
så hade wår ansökning säkert blifwit bifal-
len, och då hade kanske framdeles aldrig nå -
gon fråga upstått om rättighet at söka hwad
lägenhet i Stiftet som hälst, sedan jag en
gång hade blifwit antagen; således sannades
äfwen här det gamla ordspråket: alla Frågor
äro farliga. Således om jag aldrig hade wäkt
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den frågan så torde Consistorium aldrig
kommit ihog den. Möjligen, torde också min
slurfwiga skrift något hafwa bidragit till af-
laget, ty på det alt skulle hjelpa till, så skulle
äfwen denna lilla tilfällighet hända. Se nyss
förut.

Nu till andra små anecdoter, som hände
under denna tiden. Jag geck ut en dag med
min wän Bergius, eller någon annan och pro-
menerade ut genom Tavast=Tullen, och se -
dan wi hade gått efter Landswägen en god
half fjärdedels mil, så wände wi åter om, och
efter at hafwa gått ett litet stycke hemåt, så
träffade wi en medelåldrig Herre som satt
och hwilade sig bredewid Landswägen, som
också hade gått ut at promenera, och ehuru
wi ej kände honom så togo wi oss dock den
friheten at sätta oss bredewid honom, så wäl
för at hwila oss litet som också för at sam-
tala. Jag hade dock sedt honom förut och
gissade at Han hörde till HofRätten. Och
kanske om jag mins rätt så anmanade han
oss at sitta ned bredewid sig. Denna öpnade
genast samtalet, och ibland annat sade han:
”Jag har äran tacka Herr Magistern för Hans
wackra Predikan, som han hölt i fjol somras
på den och den dagen i Domkyrkan; den in-
nehöll så sunda och wackra sanningar.” &c:
Öfwer ett så oförwäntat beröm af en okänd
blef jag något förbryllad och hade ej stort at
swara därpå. Jag mins nu icke eller mera
hwilken Predikan det war; men tyckes dock
wilja komma ihog, at den antingen angeck
tadel och förtal, eller skrymteri. Den främ-
mande fortfor i samma ämne och anförde åt-
skilliga saker utur min predikan, som jag
ganska wäl kände igen, och dem han tykte
wara ganska lämpeliga till saken. Ty sade
Han: ”Huru wäl war icke det anfört: at döma
andra såsom ogudaktiga eller mindre Gud-
fruktige blott derföre at de icke weta, eller

icke wilja eller kunna dyrka sin Gud på sam -
ma sätt som de, det är ju kärlekslöst= eller
åtminstone mindre wäl betänkt. Ty som
Herr Magistern sade: Ofta kan en som dyr-
kar sin Gud i all stilhet och tysthet göra det
med större wördnad och kärlek till sin Gud,
än den som gör mycket buller och wäsende
af sin Gudsfruktan” m:m: Detta hade jag ytt-
rat i min Predikan och jag mins wist at jag
dermed egenteligen syftade på de twå gamla
Fröknar som jag har omtalat pag: 608. denna
Boken och deras wederlikar, som kanske i
största wälmening så mycket lamentera öf -
wer ogudaktighet och fördärfwade tider, när
icke alla upföra sig just såsom de &c: När jag
i anledning af något denna Herrens yttran -
de, swarade: at jag war kanske för oförfaren
och blyg för at kunna, som sig bör, predika
för en så förnäm och uplyst Församling som
Swenska Församlingen, som blott består af
Herrskaper, så swarte Han: ”Herr Magistern
bör icke frukta för sådant; utan Han bör
wara säker at större delen är okunnigare än
man tror; och ingen är som icke behöfwer
påminnas, hälst menniskan är så ganska snar
och willig at ursäkta sig; derföre bör Herr
Magistern predika oförskräkt och utan fruk-
tan anföra alla sanningar, för hwem som
hälst.” &c: Sedermera frågte han, hwart jag
efter Promotion skulle taga wägen eller få
Station? Jag swarte: ”det wet jag in tet, ty jag
är nu aldeles lös och ledig; men om ej annat
blir så har jag wäl också lust at blif wa krigs
Prest.” – Derpå swarte Han: ”Nej krigs Prest
bör Herr Magistern aldrig blifwa; ty dertill
är Han för timide och blyg, nej Han skulle
hafwa ett annat humeur om han skulle
kunna begå sig ibland Officerare.” – ”Jaja”
swarte jag, ”det kan wäl så wara, så har jag då
ej annat wal än fara öfwer till Swerige och
söka någon Station därstädes; Men jag tyc-
ker dock at jag också skulle kunna gå ut med
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at wara krigsPrest.” – ”Nej”, fortfor Han,
”tänk aldrig derpå, Han är därtill aldeles icke
skicklig; ty han är alt för douce för at wara
ibland den hopen, nej håll sig han wid kyr-
kan, där är hans rätta ställe.” Jag fant at Han
häruti hade fullkomligen rätt, men undrade
wid mig sjelf huru han så wäl kände mitt
sinnelag; en man som jag knapt hade sedt
förr, och som jag icke eller sedan nånsin såg.
I medlertid wärkade detta hans afrådande så
mycket på mig at jag aldeles slog den Specu-
lation utur hågen; ty nu hade jag wärkeligen
den tankan at försöka denna utwägen och
det war äfwen en ordsak hwarföre jag ärnade
resa till Caris; således tyktes denna mannen
wara änkom sänd för at afråda mig ifrån at
utföra ett sådant beslut. I medlertid fattade
jag mycken högaktning för den mannen;
icke just så mycket för berömmet skull, som
jag undfeck af honom, som icke mera för
hans förnuftiga och religieusa yttranden
skull och den alfwarsamhet som framlyste i
alt hans wäsende, som röjde så mycken akt-
ning för religionen, utan at dock wilja synas
sådan. Hans beröm war aldeles icke smic-
krets röst, som hans sätt at framföra det åda-
galade; ty om han blott hade welat smickra
mig, så hade han aldrig så nakot sagt mig, at
jag war aldeles oskickelig at wara krigsPrest.
Efter detta samtal lämnade wi den främ-
mande på sitt ställe och gingo wår wäg hem.

Wid den tiden då jag anmodade min kamrat
Abraham Burman, at wara min Primus Op-
ponens wid min disputations act pro gradu,
så war jag ibland hos honom då wi samtalade
i hwarjehanda ämnen. En gång blef taleäm-
net om wal af vitæ genus, då Burman sade:
”jag har wäl förr tänkt at blifwa Prest, men
nu kan jag ej öfwertala mig dertill.” Jag frå-
gade honom då, hwad som war ordsaken till
en sådan ändring i hans beslut? Då Han swa-

rade: ”Jag kan icke blifwa öfwertygad om
den Helige Andes tilwarelse, och jag kan
icke öfwertala mig at predika en lära, hwa-
rom jag icke är öfwertygadd.” Jag sökte då at
öfwertyga honom om sanningen af denna
läran, af Guds ord så godt jag kunde; men
han tyktes dock icke kunna finna sig däruti.
Jag biföll wäl hans tanka, at icke blifwa Prest
så länge han icke war öfwertygad om san-
ningen af denna läran; men jag gaf honom
det rådet at flitigt läsa sådana böcker och
skrifter, som söka bewisa denna lärans san-
ning; Han tyktes wara häröfwer bekymrad.
Hwad wärkan mitt tal gjorde på honom wet
jag icke; men 7. a 8. år derefter feck jag höra
at han hade blifwit Prest i Jämtland i sin fö-
delse ort.

En annan gång talte wi om giftermål, då jag
yttrade mig, at så snart jag finge en sådan
Sysla, at jag därmed kunde föda hustru och
barn så wille jag gå och gifta mig. Öfwer
detta mitt yttrande ådagalade han sin för -
undran och sade: ”så at du då genast tänker
gifta dig; det skulle jag ej trodt, at du skulle
hafwa så brottom i den delen.” – ”Ja hwarföre
icke?” swarte jag, ”mån icke jag bör då kunna
få gifta mig som alla andra? jag är nu redan
ej mera alt för ung, och innan jag hinner få
en sådan Sysla, at jag kan gå och gifta mig så
lärer flera år ännu hinna gå förbi, och då kan
det wäl wara tid dertill tycker jag.” – Han
swarte: ”Detta är wäl sant; men jag har trodt
och tyckt at du föga skulle sköta om at gifta
dig; ty du har synts mig wara fullkomligen
kalsinnig för könet.” ”Nej”, fortfor jag, ”det
är jag wäl icke, ehuru jag hittils har warit
mycket blyg för dem; så snart jag kan, så gif-
ter jag mig, det är sant; men det har jag också
satt mig före, at icke gifta mig som Adjunct.”
och dermed slöts detta wårt samtal.
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Medan jag talar om detta ämnet så will jag
äfwen anföra at ehuru ofta jag war hos min
wän Herr Magister Reichardt, så kom jag
dock aldrig at få wara i sällskap med hans
3:ne Systrar, som tycktes wara rätt besked-
liga flickor och brodren mycket lika. De wo -
ro wäl ej egänteligen wackra; men tyktes
dock wara Hyggliga. Jag träffade twå af dem
förleden winter då de skulle gå utföre en
liten backe ned på Elfwen, då det war halt i
backen. Jag hade wäl då lust at hjelpa dem
utföre; men jag war blyg nog at icke färmt
och fritt tilbjuda dem min tjenst och biträde
hwilket jag sedan ångrade. Förut war jag wäl
liknögd om deras bekantskap, dels för det at
jag aldeles icke war fallen till at conversera
med fruntimmer, dels ock för det at jag hade
någon annan at tänka på; men nu, då jag ha -
de lärt at wara litet mera fri i umgänget, och
hade nu mera ingen at tänka på; sedan jag
hade fått afslag hos Mademoiselle Wallin, så
önskade jag nog at åtminstone litet närmare
lära känna dem. Jag sade derföre en dag åt
Reichardt, at jag hade lust at göra bekant-
skap med hans Systrar; men han swarte mig
ej synnerligt derpå likasom han ej hade we -
lat höra på det örat, derföre tänkte jag: om
du ej finner dig uti at häruti söka något bi-
draga till min åstundan, så will jag wist icke
truga mig på dem; dock förtröt det mig nå -
got litet, om han ansåg dem wara för goda åt
mig, det jag mistänkte honom före; eller
kanskje snarare woro de så af föräldrarna be-
wakade at han ej kunde göra något häråt, det
jag också hade anledning at tro; ty under så
nära bekantskap med honom i så många år,
så gjorde han aldrig det minsta försök at
bjuda mig in i Föräldrarnas och Systrarnas
boning, hwartill han icke lärer haft föräld-
rarnas tilstånd, utan tog altid emot mig i sin
kammare när jag hälsade på honom.

Hit bör sättas det som är anmärkt pag 510.
och 512. denna boken.

En dag denna wår anlände till Åbo en 200.
Ryska fångar, som skulle wisas För Lands-
Höfdingen på hwars gård de woro upstälda.
Som detta war något nytt, så war äfwen jag
nyfiken at gå och bese dem; det war mäst
altsammans gammalt, dåligt och samman-
rafsat folk. Och en af dem hade ett besyn-
nerligt läte, likt ett djur eller fogel, som
wislade nere i halsen och något sådant har
jag aldrig, hwarken förr eller sedan hört.

En Söndags eftermiddag promenerade jag
med wärdsfolket nederåt Nystaden; där wi
satte oss i en grön äng en stund. Dit kom
också med någon annan en halfwuxen fattig
flicka, som war blefwen aldeles blind af kop-
porna. Hennes tilstånd ömade mig; ty gaf jag
henne ett 2. sjillings stycke och ett run -
stycke, med tilsägelse at Hon skulle få dessa
penningar om hon kunde säga hwad de woro
för pengar. Hon kände derföre på dem med
upmärksamhet och straxt åtskilde hon dem
riktigt ifrån hwarandra öfwer hwilken fin-
het i känslan jag ganska mycket förundrade
mig. Jag sökte sedan trösta henne så godt jag
kunde och sade: At fastän hon här i werlden
icke ägde den glädjen at få skåda dagsens
ljus, så skulle Hon wist, i himmelens glädje;
få skåda ett så mycket Härligare ljus, om hon
här lärde at bära sitt kors med tolamod, samt
at rätt frukta och älska sin Gud och frelsare.
Detta rörde Henne mycket så at hon fälde
rätt många och strida tårar.

Samma gång war jag nödsakad at förut gå
hem till Staden ifrån sällskapet, då jag följde
åstranden åt; ty jag har altid warit fallen för
at gå genwägar; Men till olycka så träffade jag
utföre ett sumpigt ställe där jag for ned med
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ena foten i gyttjan och åkkran; och som jag
war skodd i strumpor och skor, så blefwo des -
sa deraf bortskämda. Ej långt derifrån träf-
fade jag twenne karlar, som hade något at
sysla på stället, dem jag ansåg wara sjömän
eller warfs karlar. Jag bad derföre en af dem
wara god och hjelpa mig at torka min fot ren,
det han också beskedligt gjorde. Jag  tackade
honom derföre och tog upp ett 2. skjillings
stycke och gaf honom det för beswäret. Men
när jag hade gått några steg, så råkade jag se
tilbaka, då jag såg at han framräkte sin hand
och wiste sin kamrat hwad han hade fått, och
det med löje och en föraktlig mine, såsom
han wille begabba den futtiga gåfwan, och
sade något det jag dock icke Hörde. Det ta för-
argade mig något at Han så skulle förakta min
lilla wälmenta gåf wa; den jag i min fattigdom
gaf; ty jag hade i sanning icke många 2. skjil-
lings stycken at gifwa bort. Men jag ansåg det
dock för klokast at intet låta märka mig; utan
geck min wäg hem.

Som det nu war sommar, så behöfde jag låta
laga min paraplu, som war sönder; Derföre
bar jag den med mig på wärkstaden till Herr
Callmar och bad honom at han wille laga
den åt mig; men Han ursäktade sig dermed
at han icke kunde laga honom. Detta tyckte
jag wara ganska klent och uselt af en handt-
wärkare i hwad yrke som hälst, at han icke
skulle kunna fuska så mycket i ett annat
handtwärk, at han icke skulle kunna laga det
som brutit wore, när det hufwudsakliga war
i behåll. Och för at wisa huru litet det ford-
rades för at laga min paraplu, så geck jag sjelf
till skogen, sökte mig några tjenliga enqwis-
tar och geck ned på wärkstaden och med de
wärktyg, som en Tenngjutare kunde hafwa,
lagade jag sjelf min paraplu en afton rätt
godt, så at han blef brukbar i flera år. Häröf-
wer förundrade sig Herr Callmar rätt myck -

et; och som han sjelf hade en söndrig para  -
plu, så började han också på at försöka at
laga den och fuskade därmed mycket, men
kunde dock aldrig få honom färdig, utan
måste öfwergifwa sitt försök. Jag fant häraf
at han icke war mycket fallen till göromålen;
ja icke en gång i sitt egit hantwärk, i hwilket
han blott gjorde de mindre göromål och fäj-
jade tennet; men kunde icke swarfwa det,
hwari dock hans Styfar war mästare.

Likaledes wille jag nu också hafwa mina bös-
sor i ordning fast än jag just icke hade tid at
gå ut på skytte. Jag tog så både Hagell= och
lod=bössan och gaf dem åt pigan för at bära
dem till pistols smeden. Jag geck förut och
hon några steg efter; Men på halfwa wägen
midtpå gatan mötte jag en tyggare, som altid
gick omkring i Staden och hade fallande so -
ten. Han gick mig förbi; men straxt hörde jag
ett klang i mina bössor; jag wände mig straxt
om och såg at karlen sprang bort så fort han
hant. På tilfrågan till pigan, hwad som war å
färde? swarade hon at han wille rycka utaf
Henne bössan, hwaröfwer jag blef något för-
argad at han skulle wara så djärf midt på
gatan på ljusa dagen och då jag sjelf följde
med; ty om pigan hade warit ensam, så hade
sådant snarare warit at wänta; men kanskje
han trodde at jag ej hade med saken at göra
efter pigan ej geck mig så altför nära. Jag såg
wäl efter, men saknade ingen ting nu ifrån
bössorna. Men när jag kom till Pistolsmeden,
så war lodformen till lodbössan bor ta, som
hade warit med ett snöre fastknutit i låsbö-
geln och hängde så under bössan ba kom Pi -
gan, och som tjufwen såg tilfället, så rykte
han honom lös och sprang sin wäg; Och för-
argade det mig at jag så skulle låta bestjäla
mig på öppen gata, på ljusa dagen och så till
sägandes midt för mina ögon. Och ehuru jag
kände karlen till utseendet, så wis te jag dock
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icke hwad han hette eller, hwarest han bod -
de, och kunde således icke få igen lodformen;
utan måste låta göra mig en ny i stället.

XXVI. Capitlet. 
Resan till Caris i Nyland.

Nu war Torparen ankommen, som skulle
bortskjutsa mig till Caris, och om hwilken
KyrkoHerden Ring i sitt sista bref hade skrif-
wit. Jag började derföre genast at rusta mig
färdig till afresan. Och då jag geck ned at taga
afsked af wärdsfolket, så framräkte Made-
moiselle Callmar med mycken fryntlighet
och artighet följande afskeds werser, dem
hon hade skrifwit sjelf, och således tyckte sig
hafwa warit mycket qwick.

”Afskjeds Wisa.
V: 1.
Jag är en Swensk, som afskjed tar,
Från Åbo wackra flickor snälla.
Gud skydde Eder och bewar.
Till Nyland skall min resa gälla.
Om ödet det så utsedt har,
At jag på landet skall bli qwar.

V: 2.
Adieu Magister Stenberg kär,
För Er skull måste mitt hjerta brista;
Men träffas wi ej mera här,
Så träffas wi ibland de tysta.
Om ödet det så utsedt har,
At Han på landet skall bli qwar.

V: 3.
Petter Stenberg är hans Christnings namn
Den dagen mins wi alt för gärna 
Och kommer han till samma hamn
Wist önskade jag det wist gärna:
Hans resa är blott en speculation
Den Magister Stenberg gör med reson.

La Fin.
Ul===ca L===sa Calmar.”

Det war naturligt, at jag emottog detta med
all höflighet och tacksamhet och beröm, fast
det sista blef dock måtteligt, ty jag kan alde-
les icke med at smickra. Det är sant; at jag ej
bättre kunde wänta af en flicka; Men så är
den dock nästan för platt, ty at säga at Sten-
berg äfwen war mitt Christnings namn war
ju ren tanklöshet &c:. Imedlertid woro dessa
werser derföre märkwärdiga, at de äro de
enda, som jag i mina dagar hittils (1810.) har
fått, och at de woro af en flicka. 

Jag hade slagit sällskap med en af mina Pro-
motions kammerater wid namn Stadius,
hwarföre wi hade beslutit at åka tilsammans
så länge wi hade en och samma wäg och låta
min Torpare åka efter med Stadii tilhörighe-
ter. Han hade bestält häst ifrån gästgifware
gården och när han war ankommen, så in-
stälte jag mig straxt hos honom och då war
äfwen en lång sluskig karl ifrån gästgifware
gården på stället, hwilken en par gångor förr
hade warit otidig när jag hade tagit gästgif-
ware häst; altid hade han warit med utan at
jag wiste om han hade minsta befattning
med gästgifweriet eller ej; men han sågut
såsom en som blott går och slår dank. Hans
afsikt lärer utan twifwel warit at på det sät-
tet präja till sig några drikspengar utaf dem
som äro enfaldiga och timida. Så snart jag
feck se honom wara med, så sade jag åt Sta-
dius; ”Hör Bror! den där är en elack karl, du
skall få se at förr än wi köra åf stället, så
kommer han och skall spänna hästen ifrån
Chaisen.” Han wille wäl ej tro det; men jag
försäkrade honom at han altid så hade be-
tedt sig; ”men lät oss alfwarsamt huta till
honom och icke på minsta sätt krusa med
honom.” Jag spåd de rätt; wi hade satt oss på
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och fattat i tömmarna för at köra, wips så
rände han fram och skulle spänna ifrån åter,
gjorde sig ellack, och brummade öfwer at det
war för tungt. Men hastigt feck han swar
och hotelser så at han straxt måste gå sin
wäg och wi körde.

Wi språkade under wägen gladt och muntert
tilsamman, och isynnerhet underrättade han
mig, om alla de Herregårdar, som wi reste för -
bi och: andra märkwärdigheter, så at resan
war både nyttig och nöjsam. Han talte också
om sina Disciplar, hwad de hette mins jag nu
ej, och beklagade sig öfwer deras tröghet, Stu-
pidité och tölpaktighet m:m: och sade at hos
dem fants hwarken willighet at lära eller nå -
gon ambition eller någon artighet i manerer
&c: Wi skildes åt båda med saknad wid ett 
kapell, där min Torpare wille afwika ifrån
landswägen på en wäg, som wäl war sämre;
men efter hans sägen mycket ginare. och som
en och samma häst skulle nyttjas alt fram, så
fingo wi ej köra fort. Torparen war något till
åren, en beskedlig karl och lagom språksam,
så at resan med honom blef mind re tråkig än
jag förmodade; och som det war den wack-
raste tiden på året eller den 29. så feck jag
fägna mig öfwer många wackra utsikter. På
ett ställe åkte wi öfwer en äng, där som ej war
någon egäntelig wäg och tyktes det stället
wara såsom ett mellanhåll emellan twenne
allmännare byawägar, och wid ängens slut
åkte wi öfwer en bäck eller liten å i wattnet i
en fors; Då tyktes jag i tankarna resa med
Sparrman i hans ödemarker wid Cap.103 så at
alt bidrog till at göra resan behaglig. Om nat-
ten hwilade wi något litet i en bond gård. 

Som wi dagen efter skulle resa på en half mil
nära en koppar grufwa, som hette, om jag
mins rätt, Orivesi grufwa, så öfwertalte jag
Torparen at köra dit. Ty efter jag war så nära;

så wille jag i min lifstid hafwa sedt en gruf -
wa. Där war 3. särskilta grufwor helt nära
hwarandra, hwardera 18. famnar djupa i ett
platt och få famnar öfwer jord ytan uphögt
berg; jag steg ned i twänne på stegar och blef
sedan af detta owana klifwandet mycket lam
öfwer länderna. Den tredje höll man på at
ösa läns ifrån watten, som ock war den gam-
laste och flera år hade warit öfwergifwen.
Och efter 1. år och 2. Månader war nu blott
en famns djupt watten qwar ifrån at ifrån
början hafwa warit 9. famnars djup. En gosse
i en ekstock öste i Tunnorna, som af hästar
upwindades. Därifrån körde wi till Koppar
bruket, som låg en half mil ifrån grufwan
wid wår wäg, där wi åter stadnade, och feck
jag också där se smältnings anstalterna.

Resan fortsattes, som jag will minnas hela
den dagen och följande natten, och på ett
ställe kommo wi till en by som låg på en helt
smal landt tunga emellan twänne sjöar och
hade en mycket wacker belägenhet. Om
mårgonen den 1. Julii anlände wi till den
Hälso=brun, som af KyrkoHerden Ring och
hans Fru nyttjades, belägen en half ./4. mil
ifrån ett hemman som han hade köpt sig.
Ingen war nu wid brunnen; utan de hade
låtit hämta wattnet därifrån, och då wi kom -
mo till gården, som tillhörde hemmanet, så
war icke eller Herrskapet där. Här lämnades
hästen, och sedan wi hade fått någon för-
friskning, så satte wi oss i en båt och rodde
längs efter en stor insjö till Prestegården,
som war 3/4. Mil ifrån Hemmanet wid sjöns
södra ända och hemmanet låg wid dess norra
del. Jag blef wäl emottagen och som jag war
trött och sömnig så feck jag straxt gå till
hwilo; och hade wi då den 1. Julii.

Det folk som nu war i huset, war, utom
den förut nämnda lilla Callmeijer, en Made-
moiselle Stenman, Syster till den som är om-
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talad pag: 675. Denna Boken, men wackrare
och litet längre; hon war något slägt med
KyrkoHerden Ring. Och helt oförtänkt träf-
fade jag äfwen där Comministern Palman i
Åbo och hans Fru, som woro hitresta för at
hälsa på Systern och Swågern.

Redan före min hitresa hade jag beslutit, at
om Cousine Clara Callmejjer, nu Fru Ring,
ännu wille wara otidig emot mig såsom förr,
(se pag: 494. och 495. 2:dra Boken,) så skulle
jag swara henne efter förtjensten, med så-
dana duktiga swar, at hon ej skulle löpa dit
mera. Det första hwarom jag anmodades war
en anhållan, af KyrkoHerden Ring, at jag
wille åtaga mig Predikan till Söndagen, hwil-
ket jag med ja beswarade; ”ty” sade jag, ”jag
är ju just derföre hitkommen.” Men Frun-
timmerna; Fru Ring och Fru Palman hade
också någon anhållan, som jag icke ens hade
wäntat eller kunde förmoda. Fru Ring gjorde
början första dagen jag war i huset, sedan jag
hade hwilat något litet, och under Mademoi-
selle Stenmans utewaro, talade ungefär som
följer. – ”Hörpå Cousin! om han will, så skall
jag säga honom hwarest han skall få sig en
hygglig och beskedlig fru.” – ”Ja så, nå lät
höra”, swarte jag. – ”Jo”, Fortfor hon, ”om
han friar till min Mans Slägtinge Mademoi-
selle Stenman, som är hos oss, så skall han
intet ångra det.” – ”Det kan wäl wara, men
jag kan dock icke göra det”, war mitt swar. –
”Ach Kära Cousin tag henne, Jag försäkrar
at hon är en ganska beskedlig flicka och
Cousin blir wist lycklig med Henne.” Lika-
ledes instämde också Fru Palman i samma
anhållan, såsom ock Comminister Palman,
som alla mycket alfwarsamt sökte at öfwer-
tala mig därtill; men KyrkoHerden Ring war
klok nog at icke säga något. De försäkrade
alla, at Flickan war ganska beskedlig, och
mycket snäll i sina händer; så at jag kom i en

wärkelig trängsell, utur hwilken jag sökte at
Hederligen reda mig. Jag förebar derföre alla
möjeliga anständiga inwändningar; och sade:
”Jag twiflar icke på at ju icke hon är besked-
lig; ty hon ser så ut också; Men Cousinerna
täktes besinna, at jag är fattig och brödlös
och hon är ock fattig, hwad skole wi lefwa
utaf?” – ”Åh”, swartes det, ”Cousin får wäl
snart bröd.” – ”Ja jag will wäl hoppas at jag
får det” swarte jag; ”men det kan blifwa
länge till ännu.” m:m:. Någon stund sedan
föredrog Fru Palman ensam detta ärende,
och som Hon talte med mera förnuft än
Hennes syster, som war häftig och het och
då hon ej straxt feck sitt fram, så blef hon
otålig; så swarte jag också Henne mera öp-
penhjertigt; och sade. ”Cousine inser sjelf at
jag det icke kan göra i den belägenhet som
jag är; ty det wore at sätta en Person, som jag
utan twifwel såsom maka skulle älska, i us-
selhet och elände, och huru skulle jag utan
dagelig förebråelse och smärta kunna det se,
då jag wiste mig wara orsaken därtill igenom
ett i otid ingångit giftermål.” m:m:. 

Sedermera när jag kom i min kammare
till natten för at ligga, så tog jag saken för
mig sjelf i widare öfwerwägande, och fant
först och främst, at detta giftermåls förslaget
war en i förwäg upgjord plan, så at deras af-
sikt icke blott war at få mig till Addjunct,
utan äfwen at med mig gifta bort sin Släg-
tinge, som de antingen af wälwilja och kär-
lek wille hafwa försörgt, eller kanske blott
blifwa åf med såsom en Person, som endast
war dem till tunga och last. Så at de tyktes
hafwa tänkt: Han är god, enfaldig och efter-
gifwen, honom kunna wi lätt öfwertala här-
till; men jag war ej dum nog at genast låta
böja och leda mig, som en waxnäsa. Därnäst
tyktes mig, at de angrepo saken på ett bak -
wändt sätt och därigenom fördärfwade och
förfelade sitt goda ändamål, i det at de så
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hastigt och häftigt anföllo mig; ty om de i
det stället hade drögt dermed, tildess jag litet
närmare sjelf hade fått lära känna flickan,
eller i det högsta blott lämnat en löslig wink
om saken i förtroende, såsom ett wälment
råd, med all frihet, at sjelf besluta i saken, så
kan hända at jag hade begärt flickan; men
nu, då de likasom till hälften wille truga mig
därtill, eller åtminstone wiste sig så högt an-
gelägna om saken, så kunde jag ej annat än
tänka: Är det wäll möjeligt, at de blott af
wälwilja för flickan äro så angelägna härom,
eller mån det icke snarare är någon annan
orsak, hwarföre de wilja blifwa af med hen -
ne? och kanske nu derföre wilja pracka Hen -
ne på mig, såsom god nog åt mig; och hwar=
och en ser, at en sådan tanka war på långt när
icke tjenlig at förmå mig till ett sådant steg.
Det kan dock wara möjeligt, at de mente wäl
både för henne och mig. För flickan war det
wäl icke swårt at antaga saken, om jag hade
tilbudit Henne min hand; ty jag war redan
af henne genom ryktet känd på den goda
sidan; och hon wiste at planen så war up-
gjord, men för mig war det swårare, som ald-
rig hade sedt Henne förr, at så blindwist löpa
åstad; ja icke en gång hört omtalas at Hon
fants till i werlden. Derföre kunde jag ej
annat än beswara saken med nej; och när jag
en gång hade sagt nej, så kunde jag ej annat
än hålla mig derwid, åtminstone ej så twär
hastigt fatta ett annat beslut. Och änteligen,
som jag kände Cousine Claras häftiga sinne-
lag, och at jag aldrig skulle få någon ro för
Henne, utan, at hon ouphörligen skulle ligga
mig öfwer med denna begäran, så beslöt jag,
at, så snart frågan åter wäktes, anföra ett så-
dant skäl till mitt nekande, som skulle wara
fullkomligen giltigt, och aldrig kunde emot-
sägas, samt göra mitt nekande mindre smär-
tande och sårande för Flickan; fast jag skulle
ljuga litet, och hwilket straxt skall anföras.

Dagen efter wid Frukosten infant jag mig på
kallelse, Då samtelige Herrskapet woro til -
städes i salen, hwilka alla utom Mademoisel-
len skulle resa till hemmanet för at där fort -
sätta brunscuren. Nu wäktes åter gårdags
Frågan; då de anförde: – ”Hon är wår släg-
tinge, och därföre önska wi Hennes wäl, och
som wi känne Cousin så ganska wäl, och äro
öfwertygade at Hon i Cousin skulle få en god
man, så såge wi så gärna, at Cousin gjorde oss
till wiljes.” &c: såsom de också dagen förut
anförde. Som de nu också, lika alfwarsamt,
som dagen förut, anhöllo om at jag måtte
taga ett beslut efter deras önskan, och jag så-
ledes märkte, at mitt enkla wägrande ej kun -
de befreda mig för deras efterhängsenhet, så
beslöt jag at anföra min lilla uptänkta osan-
ning och swarte. – ”Jag kan icke i detta fall
efterkomma Cousinernas åstundan; hwilket
jag hoppas at de ursäkta och icke illa uptaga
då de få höra, at jag redan är trolofwad, såle-
des som jag i detta fall redan är bunden, så
wore det inhonette af mig at rygga mitt gif -
na löfte.” Wid dessa orden wordo de något
stumma och nu blef frågan: ”med hwem är
då Cousin trolofwad?” när jag härpå just icke
war hugad at gifwa något bestämt swar, så
frågte Comminister Palman: ”Det är wäl då
kanske någon i Westerbotten, som Cousin är
trolofwad med?” Denna frågan bejakade jag
genast; ty jag tänkte: säger jag at det är nå -
gon här i Finland, så wilja de at jag skall
nämna Person; men nu kan jag swara, at de i
alla fall icke känna Henne. Nu åter feck jag
upbära beröm för min ståndaktighet, som i
så många år hade warit min flicka trogen,
hwilket jag med god mine måste emottaga
på det de icke skulle märka oråd men huru
litet jag till ett sådant beröm war förtjent,
det sade mig min inre känsla. Men härwid
woro mina tankar altid riktade på Mademoi-
selle Wallin hwarwid jag tänkte: om min up-
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gift icke är aldeles enlig med sanningen; så
har den dock icke warit långt ifrån san-
ningen; nästan alt hittils. Under detta samtal
geck Mademoiselle Stenman ut och in och
serverade frukosten, och fruntimmerna fort-
foro likafult i Hennes närwaro at tala i detta
ämnet, hwilket jag ej tykte om; och således
fant jag, at hon också war fullkomligen med-
wetande af denna i förwäg upgjorda plan.
Cousine Clara fortfor ändock efter denna
min bekännelse at säga: ”Kära Cousin, tag
Henne ändock; och hwarföre kan Han intet
taga Henne?” &c: hwarpå jag swarte: – ”Cou-
sine har ju hört de skäl, som hindra mig at
göra det.” När hon då hörde at det war alde-
les omöjeligt, så blef hon ond och sig lik i det
hon några gångor sade: ”Åh Cousin är ett
swin.” Jag kunde då ej annat än häröfwer
förargas och hade up mun at swara Henne på
talet; men som Hennes hederliga och myc-
ket goda man war närwarande, så måste jag,
af en fullkomlig aktning för honom tiga;
ehuru det kostade på mig dock lät jag, igen -
om min upsyn och åtbörder, märka mitt
misnöje; och hade blott han warit borta så
hade jag ej haft afseende på de andra närwa-
rande; utan hon skulle säkert fått sitt swar.
Sedan blef jag nästan aldeles förskont för
denna däras begäran och jag wann således
mitt ändamål.

Straxt derefter afreste samtelige Herrskapet
till det förut omtalte hemmanet; Och blott
Mademoiselle Stenman och jag blefwo qwar
wid Prestegården. Och som jag nu hade Pre-
dikan till Söndagen, och på ett främmande
ställe icke wille wanhedra mig, så war jag dels
i min kammare och dels i det gröna i åkern
och Studerade derpå, så at jag ej hade särdeles
stor tid öfrig at wara tillsammans med Ma-
demoisellen, utom wid måltids timmarne,
någon stund då wi språkade om hwarjehanda

förekommande likgiltiga äm nen. Wid det jag
geck omkring i åkern kom jag åt ett litet åker
stycke, som war besådt med något, som jag
icke kände, ehuru jag något litet kände bota-
niken; jag undrade, hwad det kunde wara,
som där kunde wara sådt, som jag ej hade
sedt, och wille wist icke härutinnan, wara så
okunnig som Stockholms fordna Fröknar,
som frågte huru korn och råg wäxte. &c: Der-
före tog jag några stånd deraf, och geck till
Mademoisellen och frågte henne derom. Och
feck till swar at det war Bohwetet. Detta war
också den enda fläck, på hwilken jag har sedt
Bohwetet wäxa.

När jag samma dag eller den 2. hade spisat
qwäll, så rustade jag mig på mete anstalter
och rodde något litet ut på sjön för at meta;
men feck ej någon fisk. Men under det jag
satt där ensam i all stilhet i lugnet wid sol
nedgången, så hörde jag det ena kanon skot-
tet efter det andra ifrån Sydost. Jag förstod
då at någon afair hölts som bäst wid Porcala
udde; som sades wara blott 3. mil ifrån stäl-
let, men jag blef dock icke rädd utan fortfor
at meta och åhörde skottena en half timma
wid pass. Ty jag tänkte: här kan icke wara
någon fara för Fienden; ty han wågar icke
landstiga bakom Swenska Armeen och Svea-
borgs fästning, och om också så wore, så
skall altid något förebud så tidigt hinna
framkomma, at man kan komma undan i
någon säkerhet. Jag rodde sedan i land och
geck hem; men wågade icke tala härom för
Mademoisellen för at icke skräma Henne,
utan geck i säng och såf helt trygt och säkert. 

Mårgonen därpå rodde jag i god tid efter aftal
till Hemmanet för at åtfölja Herr KyrkoHer-
den bort at fiska. Wid ankomsten satte wi
oss straxt i Chaisen och körde till en par
wackra Sjöar, där wi gjorde wåra försök; men
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det wille icke synnerligen lyckas. Jag feck då
lära, at utskicka hwad han kallade wärfware,
som jag aldrig hade sedt förr. Emot qwällen
foro wi dädan och jag rodde samma qwäll
hem till Prestegården.

Lördagen eller dagen efter war jag mäst
ledig, sedan jag skäligen tycktes hafwa be-
redt mig till predikan; ty geck jag in till Ma-
demoisellen någon stund på föremiddagen
för at språka med henne. Hon hölt på at
stryka och stärka kläder. Wårt samtal war i
början om wanliga förefallande ämnen; men
sedan wändes talet på mitt felslagna försök
at få blifwa Adjunct i Huset, och följakteli-
gen om mitt korta blifwande på stället. Då
Mademoisellen yttrade sig. – ”Det är jag som
mäst förlorar igenom Herr Magisterns bort-
resa, jag förlorar ganska mycket.” – Härpå
hade jag swårt at swara något; men sade
dock: ”Den förlusten torde lätt nog kunna
ärsättas, igenom en annan, som kan wara
bättre än jag.” – Hon swarte: ”därpå twiflar
jag ganska mycket, och jag finner nu sedan
jag har lärt känna Herr Magistern at min
förlust är större än jag har trodt, ty den he-
derliga beskrifning, som jag har hört om
Herr Magisterns ädla caractair, har jag funnit
fullkomligen bekräftad.” Och härwid stodo
tårarna henne i ögonen. – Jag swarte: ”Jag är
Mademoisellen högst förbunden, som beha-
gar hysa och yttra så mycket goda tankar om
mig, och jag försäkrar å min sida, at den akt-
ning och wördnad jag hyser för Henne är
wist icke mindre, och jag skulle skattat mig
lycklig, om jag hade kunnat tillbjuda henne
min hand; Men Mademoisellen torde redan
känna hwad som hindrar mig häruti.” – ”Jo”,
sade Hon, ”jag känner det, och skattar den
flickan lycklig som har en så trofast wän.”

Detta lilla samtal rörde mig ganska mycket,

så wäl nu, som isynnerhet när jag kom i min
kammare, och jag kunde icke utan oro och
indre förebråelse uttala, dessa sista mina ord,
medelst hwilka jag nödgades bibehålla den
rolle, som jag hade begynt at spela. Jag war
nu wärkeligen mycket frestad at uptäcka för
henne altsammans, och at mitt föregifwande
blott war en undanflykt och skydd emot
Fruarnas alfwarsamma och enträgna begä-
ran. Med ett ord: jag war ganska bekymrad
och wilrådig hwad jag skulle göra om jag åter
skulle gå upp till Henne och begära Henne
till maka eller ej, ty jag insåg Flickans wärke -
ligen stora wärde; emedan under hela den
lilla tid, som jag war i huset märkte jag icke
det aldra minsta hos Henne, som föreföll
mig mishageligt, eller på något sätt hade
kunnat räknas Henne till nackdel. Hon war
hygglig till utseende, snäll i sina göromål,
wäfde snält, war renlig i sina handteringar,
talte förnuftigt och städat. Med ett ord: Hon
tycktes wara just en sådan, som borde kunna
göra en man lyckelig. At nu genast gifta mig
med Henne kunde jag omöjeligen göra; men
at ingå någon trolofning med Henne, det
hade kunnat wara det enda, hwilken på en
osäker och kanske lång framtid borde winna
sin fullbordan; men detta war också swårt
och hade sina swåra olägenheter, hälst nu då
jag icke wiste, hwart jag skulle taga wägen
eller komme till att stanna, kanske på en
ganska aflägsen ort; En sådan trolofning tor -
de också wara oss båda till hinder, wid några
lyckliga och bättre tilbud i en framtid. Så-
dant alt med mera öfwerwägade jag noga;
men tänkte: om jag skulle besluta at begära
Flickan, så skulle jag blott för Henne yppa
mina tankar; men ianseende till det öfriga
Herrskapet, med Flickans bifall, iaktaga
samma rolle, som hittills, åtminstone så
länge jag wore i huset, och kanske äfwen till
förenings dagen om det wore möjeligt. Än-
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teligen beslöt jag, at öfwerlämna saken helt
och hållit på en framtid i Herrens hand och
wård utan at begära flickan eller låta Henne
märka det minsta, men blott fortfara som jag
hade begynt. Och imedlertid tänkte jag om
Gud så har utsedt; at hon skall blifwa min
lott och jag finner mig hugad at begära
Henne, så wet jag hwar Hon är eller huru jag
skall få rätt på Hennes wistelse ort igenom
bref till KyrkoHerden Ring, då jag antingen
kan resa hit eller hon kan resa till mig. Detta
beslut utförde jag som sagt är, och hyste wäl
i sanning mycken wälwilja för Flickan; men
ännu hade jag just icke någon kärlek till
Henne. Af denna min belägenhet och för-
hållande tyktes jag nu wara i samma belä-
genhet i anseende till Mademoiselle Sten -
man, som Mademoiselle Wallin war i anse-
ende till mig och fant at hennes föregifwan -
de om sin trolofning kunde likaså wäl wara
blott en undanflykt, som mitt, hwilket jag
också straxt insåg. 

Till qwällen kommo samtelige herrskapet
hem ifrån hemmanet, och om Söndagen
Predikade jag, som aflopp efter wanligheten.
Till middagen hade Herr KyrkoHerden hem-
budit några Främmande, ibland hwilka war
Herr BergsRådet Hisinger, och BruksPredi-
kanten Ström wid Swartö. m:fl: Den förra
war en Heders Man, som hade skänkt något
åt Academie Trägården i Åbo, men bodde
här i Socken och som jag ej förr hade sedt.
Den sednare war en min gamla Bror och
wän, som är omtalad pag: 53. och 504. Andra
Boken. Under det man dukade, så sutto wi
samtelige Herrarna i Förstugu kammaren,
där tale ämnet till slut blef om lägersmål och
om domar däröfwer, samt huru wida en karl,
som tilstår sig hafwa haft samlag med flick -
an, men ändock säkert nekar sig wara barn-
fadern kan skyldig anses eller ej. m:m: Under

det man härom resonerade, så kom jag till at
i min största oskuld och menlöshet fråga: –
”Huru kan en karl, som har haft samlag med
en qwinna, så wist weta och säga om han är
barnfader eller icke.” – Härpå swarte Bergs-
Rådet Hisinger med en smädande och be-
gabbande ton: ”Frågar Herr Magistern detta
för at göra sig okunnig om sådana saker, och
för at synas from; eller huru?” Öfwer denna
sednare fråga blef jag ganska flat, stum och
harmsen; och kunde således icke, ej eller wil -
le jag swara derpå. Och nu först kom jag ihog
evacuationes nocturni i sömnen, som någon
enda gång då och då hade händt mig, och
hwilket war den enda erfarenhet i detta äm -
net, som jag hade haft, och om jag det ha de
kommit ihog, så hade jag till en del kunnat
bespara min fråga. Nu harmades jag öfwer
min tanklöshet, och förargades öfwer det
smädande i BergsRådets fråga, och tänk te:
Du må tro hwad du will om mig; men jag
känner bäst sjelf min oskuld. I medlertid ak-
tade jag mig noga för, at med ett enda ord
söka förswara mig; ty det hade endast tjent
till at gifwa ämnen till nya smädelser. 

Måndagen war Marknad wid Kyrkan, hwar-
före jag fölgde Herrskapet på Marknads plat-
sen. Där träffade jag åter BruksPredikanten
Ström; och som hwarken Han eller jag woro
roade af Marknaden, ej eller hade något at
köpa före så gingo wi därifrån och stälde oss
på den stora bron, som låg öfwer Elfwen nära
därintill, för at i frid få språka med hwaran-
nan i Förtroende, hwartill wi dagen förut
icke hade haft något tillfälle. När wi hade
stått där en stund, så kom KyrkoHerden Ring
till oss och bad oss äfwen komma med på
Marknads platsen, hwilket wi wäl straxt gjor -
de, men ogärna; ty wi hade mera lust före at
berätta hwarannan wåra hafda öden. Således
efter ett kort wistande där, så gingo wi åter
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bort derifrån, och satte oss i det gröna i en
åker täppa wid halfwa wägen till Prestegår-
den. Här beklagade Strömmen sig högeligen
öfwer sin tröga lycka och stora fattigdom, at
han wäl war lyckligt gift och hade barn; men
fattigdomen war då så mycket mera plågan -
de; Han berättade mig helt förtroligt alla sina
öden sedan wi skildes och war wärkeligen
mycket trykt, som för hans skull oroade mig;
såwida han war en beskedlig karl. Hans Fru
war en hyglig, fri och munter menniska. Jag
berättade för honom mina lefnads händelser,
utom dem, som angingo mi na giftes griller;
och jag för min del hade ej något skäl at på
min lycka klaga, såsom det står i wisan; Men
hwad jag hade hört om Strömens Fattiga til -
stånd war för mig för ingen del upmuntrande
till at ingå någon äktenskaps förbindelse med
Mademoiselle Stenman; utan twärt om blef
jag deremot wärkeligen styrkt i at fortfara i
mitt redan fattade upsåt. Änteligen återkom -
mo äfwen det öfriga Herrskapet ifrån Mark-
naden, dem wi åtföljde till Prestegården, dit
äfwen nu war budit främmande till midda-
gen. Där war det någon; som sade till mig: –
”Hwarföre geck Herr Magistern bort ifrån
Marknaden? Om Herr Magistern hade warit
qwar, så hade han säkert fått Marknads gåf -
wa; emedan Herr KyrkoHerden Ring har gif-
wit något åt hwar och en som war tilstädes.”
När jag detta hörde, så förstod jag genast
hwarföre Herr KyrkoHerden Ring war så an-
gelägen at få oss ifrån åbron till Marknads
platsen, och hwarföre han där tyktes wara
förlägen om hwad han skulle tala, hwilket sä-
kert kom deraf, at han önskade få mig skild
ifrån Strömen för at kunna säga åt mig något
det han icke wille at han skulle åhöra. Jag
ångrade derföre nu mycket at jag så hastigt
geck ifrån Marknaden, ty i annat fall, så hade
jag också fått någon gåfwa, hwilken ehuru
liten den än ha de kunnat wara, så hade den

dock warit gans ka wälkommen och kommit
mycket wäl till pass för mig, som war en fat-
tig karl. Dock tänkte jag: Har han ärnat mig
något, så kan han wäl ändock gifwa mig det
fast wi just icke äro på Marknads platsen;
men derpå wäntade jag förgäfwes. 

Som Comminister Palman med sin Fru da -
gen efter skulle resa hem till Åbo, så blef frå-
gan om jag också då skulle resa med efter
tilfället gafs, eller om jag skulle blifwa qwar.
– KyrkoHerden Ring yttrade sig, at han
gärna önskade at jag wille wara qwar en liten
tid för at Predika för honom under bruns
tiden; ”Cousin” sade han ”torde ej så mycket
sköta om at wara med wid Promotion, eme-
dan han likawäl kan promoveras frånwa-
rande, som är det samma i hufwudsaken.” –
”Det kan wäl så wara” swarte jag; ”men jag
skulle mycket ogärna wilja wara ifrån Pro-
motion; det är en dag och en högtidlighet,
som en enda gång händer mig på hela min
lifstid, derföre önskar jag nog gärna at få
wara med. Men jag will ändock likafult tjena
Cousin; dertill är jag så wäl willig, som skyl-
dig. Jag kan wäl resa hit åter straxt efter Pro-
motion och hjelpa Cousin; men det kan ej
blifwa längre än 3. högst 4. weckor; emedan
jag äfwen i tid bör wara betänkt på at resa
öfwer till Swerige, för at i hem Stiftet söka
någon emploie; I medlertid will jag äfwen
Predika för Cousin nästa Söndag om han så
tycker; jag hinner wäl ändock resa in till Åbo
till Promotions dagen, som är Tisdagen den
14.” – Härpå swarte KyrkoHerden efter något
betänkande således: ”Efter som Cousin nöd-
wändigt will in till Promotion, så torde det
wara föga wärdt at resa hit för en så kort tid,
det wore blott en onödig kostnad för så
mångdubla resor fram och tilbakas, och i så-
dant fall behöfwer Cousin icke eller dröja
här till Söndagen; utan som Cousin nu med
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Swåger Palman får fri skjuts, så är det wäl
bäst at begagna det tilfället; jag får wäl
hjelpa mig med Prediko arbetet sjelf så godt
jag kan.” Med detta utslag blef jag fullkom-
meligen nögd, glad at få slippa åter resa hit
tilbaka, Men at jag så hastigt skulle komma
till at resa härifrån trodde jag intet, när jag
reste hit. 

Nu möter en tidpunkt i min lefnad, som
onekeligen war en bland de märkeligaste.
och som jag så länge jag lefwer aldrig för-
glömmer. Jag önskade före afresan få ensam
gå i Kyrkan för at på mina knän i stillhet och
utan fruktan för förströelse, få anropa Gud
om hans Faderliga hjelp och biträde i en til-
kommande framtid, som nu för mig war så
mörk. Denna min åtrå och längtan war gans -
ka häftig och mycket liflig. Härtill hade jag
också en ganska tjenlig förewändning, eme-
dan jag hade lämnat min Psalmbok i Sakris-
tian, såwida jag trodde at jag söndagen efter
äfwen skulle komma dit. Jag begärde derföre
nycklarna af KyrkoHerden, dem jag straxt
feck, och glad war jag at ingen gjorde mine
af, at wilja följa mig dit. Jag geck så dit och
stängde genast dörren, på det jag måtte wara
säker at ingen oförtänkt måtte komma in
och störa mig i mitt förehafwande. Redan
wid första inträdet, gjorde Rummets natur-
liga dysterhet, Den dödlika stillhet, som där
härskade, samt den tanken at: Här är Her-
rans Tempel, ett djupt intryck på min själ;
som redan förut war riktat till öma och he-
liga känslors emottagande och således öppen
för heliga och andaktsfulla intryck. Derföre
sedan jag hade sökt igen min bok, så tog jag
en liten pall och bar den för altaret, föll där
på honom på knä, och utgöt min andakt och
hjerta för Gud, med hjertinnerligaste Suck -
ar. Innehållet af min bön war ungefär som
följer. – O! Herre du nådige Gud och kär-

leksrika Frelsare! Jag usle stoft och syndare
knäböjer inför dit nådes ansikte i detta dit
Tempel och Helgedom; Hör nu mina swaga
suckar och böner! Du som sjelf mig kallat
hafwer till det så mycket wigtiga Preste Em-
betet, böj först mitt hjerta till dig allena at
jag dig min frelsare öfwer alt annat älskar!
Lät mig och hjelp mig, igenom din nåd, at
jag i min wandel, såsom en rättskaffens Lä-
rare må ostraffeligen lefwa och så föregå
dem, som du mig till åhörarare gifwa will,
med sådana exempel och efterdömen, hwar -
igenom din Församling må warda upbygd
och din ära förhärligad i ewighet! Utrusta
mig Herre med wisdom och förstånd, at med
kraft utdela sanningenes ord efter hwars och
ens själa behof och nödtorf! Gif mig och
Herre frimodighet och mod, samt oför-
skräkthet nog, at förkunna Sanning; ja: om
det ock wore för krönta hufwuden! War
Herre mitt beskydd och wärn emot alla dem
som hata och förfölja mig för den sanning
skull; som jag för syndare förkunna måste!
Och hwad mina förestående lekamliga öden
och händelser angår, så öfwerlämnar jag mig
helt och hållit i din nådiga försyns allwisa
skickelse, och wälbehag wäl wetandes at du
altid söker mitt bästa! Men Herre Min Gud!
Då du hafwer kallat mig till ett så dyrt och
answarigt Embete, så nedgjut din nådes An -
da öfwer mig med mångdubel kraft, till at
föra detta andens Embete; Ja jag hoppas at
du också om mig sagt hafwer: Jag kände dig
förr än jag tilredde dig och utkorade dig förr än
du af modrene född wart, till en Prophete öfwer
mång folk;104 Jag kan derföre också nu, med
tilförsikt till dina löften säga med Esaias;
Här är nu jag Herre sändt mig.105 du wet och
ser Min Gud, at jag nu är lös och ledig utan
at hafwa någon hemwist i hela werlden
såsom frelsaren, jag är ju som en widt om -
kring irrande fågel i skogen, som om mårgo-
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nen utflyger och som icke wet hwarest han
skall stanna eller hwilken qwist han skall
söka till hwilopunkt till natten; altså wet du
ock min frälsare, at jag will resa, men wet
icke hwart; men du finner ju at jag är nögd
och willig at fara hwart som hälst din wink
behagar kalla och sända mig: Men jag beder!
för mig endast på den ort där du, i din allwe-
tenhet ser och finner, at jag skall åstadkom -
ma största nyttan i Guds Församling och i
din kyrka på jorden! Ja om det ock wore till
Indierna eller Lappmarken! Det må då bära
hwart som hälst; jag är nögd at gå dit du sän-
der mig, och predika hwad du befaller mig!Up-
fyll också, Nådige Gud! om dig behagar,
mina förra suckar angående en dygdig flicka,
(Se pag: 322. följ: Denna Bok:) Och gif mig
sjelf en gång en dygdig och gudfruktig maka,
du ser i din allwetenhet hwarest en sådan
kan finnas, och lät mig också få den sällhe-
ten at få lefwa i ett lyckligt äktenskap! Och
ehwad mig hälst föröfrigt i werlden må
hända, så gif mig nåd at kunna wara nögd
och willigt underkasta mig din wilja och
wälbehag. m:m: Likaledes geck min bön äf -
wen derpå ut, nu såsom ock flera gångor förr
och sedan, at Herren wille igenom sin god-
het hjelpa mig at jag altid måtta gå igen om
den rätta dörren till fårahuset, och icke syn-
diga biwägar, igenom Simoni eller ock den
så kallade Fruntimmerswägen, samt at jag al -
tid i dessa afseenden måtte kunna bibehålla
ett godt och fredat samwete. m:m: Forts: p:
478. 5: B: och Cit: p: 559. 5:te B: – Detta war
hufwud innehållet af mina böner; men det
är mig nu omöjeligt at dem så lifligen ut-
trycka, som jag dem då uttalade. 

Härwid får jag anmärka, at när jag tänkte
på min blifwande bestämda ort såsom Prest,
så hade jag föga lust, at blifwa Prest i min fö-
delse ort; eller Ume Socken; af det skälet, at
en Prophet eller lärare merendels är föraktad

i sitt fädernes land, hwilket naturligt wis
kunde wara mycket till hinders, till at åstad-
komma den nytta i Guds Församling, som
jag annars af mitt arbete och bemödande
borde hoppas och förmoda; utan jag önskade
häldre at få komma på en främmande ort,
och mina tankar syftade på Ångermanland
och Ådalen. Denna min nyss omtalta bön
fortsatte jag innemot en half timma, och
mitt hjerta war derunder så fullt af känslor
och orden flöto så ymnigt utur min mun,
och så lätt, at jag just förundrade mig deröf-
wer; Mitt Hjerta war så blödigt och mina
tårar runno så ymnigt under hela tiden, så at
min näsduk blef helt wåt. Dessa tårar woro
aldeles icke sorgens tårar; utan jag kände i
min själ en så ljuf wederqwäckelse och ett så
gladt hopp om min framtid, at jag ej kan det
beskrifwa, och som gjorde, at jag efter bönen
war så nögd och tilfredsställd. Men hwad jag
nu will berätta må läsaren icke begabba, eller
anse såsom widskeppelse; ty jag berättar
blott saken sådan, som den förekom mig. Jag
hade föga mer än hunnit börja min bön, förr
än jag hörde likasom en större fågel hade
flugit och flaxat under kyrkowalfwet och
altid mitt ofwanföre mitt hufwud; jag tänk -
te naturligt wis at det war en wärkelig fågel,
som tilfälligt wis hade kommit in i Kyrkan,
såsom ofta händer om sommaren och war nu
half misnögd öfwer hans flaxande, såsom en
sak som kunde något störa mina andakt;
men jag beslöt at icke höra derefter och
ännu mindre se upp efter honom; utan jag
fortfor i min bön oafbrutit; troendes, at han
torde flyga åt ett annat håll i Kyrkan, eller
sätta sig, eller också hitta ut igenom någon
söndrig ruta; men denna min wäntan war
förgäfwes; utan det fortfor at flaxa ouphör-
ligit ofwanför mitt hufwud. Jag kunde då ej
hindra at icke mina tankar blef wo följande:
Sålunda swäfwade O! Herre din Heliga Ande
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i dufwo liknelse öfwer Frelsaren och kanske
hans Apostlar när han blef utguten öfwer
dem; måtte också samma An da i nåde swäf -
wa öfwer mig, såsom denna fågel; ty jag
hwarken kan förmoda eller hoppas, at häruti
wore något öfwernaturligit, eller att Du will
låta märka din nådiga närwarelse. Ty hwil-
ken kan wäl altid wara sina tankar mägtig.
Jag emotstod min nyfikenhet länge; men till
slut tänkte jag: Jag måste dock se efter hwad
det är och hwad för en fågel det är; ty ännu
hade jag hufwudsakeligen den öfwertygel-
sen at det war en fågel; men just i det jag såg
upp så uphörde flaxandet och jag såg icke
det minsta tecken till någon fågel; det före-
föll mig då owäntat och besynnerligt om han
just i detta ögnablecket skulle hitta ut ige-
nom fönstret, icke eller såg jag det aldramin-
sta hål på fönstret, hwilket jag noga såg efter
när jag geck utur Kyrkan; därtill med, så
hwarken syntes eller hördes det, det minsta
till någon fågel i Kyrkan hwarken förr än jag
började min bön ej eller efteråt; så at jag
ännu icke begriper hwad jag härom skall tro.
Sedan jag således såg upp, så fortfor jag wäl
en liten stund med min bön; men som mina
tankar härigenom hade blifwit något störda,
så at de ej likaså lätt som förr infunno sig, så
uphörde jag straxt därpå med min bön; tog
bort pallen med mig ifrån Altaret och geck
ganska munter och nögd hem; wiss och fult
och fast öfwertygad derom, at Gud hade
hört mina böner, hwartill också denna be-
synnerliga händelsen utan twifwel något bi-
drog. Ty at Gud, äfwen i wåra tider, i någor
måtto, kunde sig för menniskor uppenbara
är åtminstone icke omöjeligt. 

Samma dag sedan wi hade ätit middag så af-
reste wi ifrån stället; och jag måste tillstå, at
jag icke utan blödighet och någon saknad
kunde taga afsked af Mademoiselle Stenman.

Men jag lät dock icke det minsta märka mig.
Wi hade KyrkoHerden Rings Calege och häs-
tar, som wi fingo nyttja alt till Åbo, således
rullade wi efter Landswägen med sakta och
jämn fart uti ett mycket wackert och beha-
geligt wäder. Och som jag nu reste en annan
wäg än dit, så feck jag se åtskilliga nya ganska
wackra belägenheter. Och för at fördrifwa
tiden så sjöng jag åtskilliga gamla wisor och
berättade flera historietter; Och som wi
tyckte at det war bättre at resa i natt swalkan
än i dagens hetta, så fortsatte wi wår jämna
fart nästan hela natten. Och så snart det bör-
jade lida något litet på natten, så blefwo Pal-
man och Frun sömniga och började sitta och
sofwa i Calegen. Jag försökte wäl at med
mine berättelser hålla dem wak na, men det
halp ej i längden, och som jag icke war söm-
nig eller kunde sofwa, så hade jag sedan något
ledsamt, och kunde icke eller synnerligen
samtala med Torparen, som kuskade. Klåckan
wid pas 4. på mårgonen stannade wi wid en
liten gård för at hwila hästarna och frukos -
tera. Då hade de sofwit ut och woro muntra
men jag blef sömnig, då jag i min tour feck
upbära det raillerie deröfwer, som jag gaf dem
om qwellen förut; och sedan geck jag i det
gröna i åkern och lade mig och sof där rätt
godt till dess jag blef wäckt till afresan. Sedan
mötte wi på wägen en transport Tross af Kri-
gets förnödenheter, som räkte ganska långt;
och kunde jag ej an nat wid åsynen deraf, än
hafwa mycken medymkan med de arma bön-
derna och deras hästar, af hwilka somliga
woro ifrån långt aflägse orter och hade öfwer
8. dagar warit borta hemifrån i transport
skjutsar, sådant alt tillika med andra swåra
fölgder af kriget kunde ej annat än ömt såra
menskligheten, när man aldrig så litet öfwer-
wägade saken. Resan geck föröfrigit ganska
braf för oss, så at wi samma dag, eller den 8.
kommo i god tid till Åbo på eftermiddagen. 
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XXVII. Capitlet.
Promotion m:m: 

Straxt efter ankomsten till Staden, jag tror
det war samma dag, så kom jag tillika med
Comminister Palman, at wara i sällskap med
några wänner, då talet war om min nyss gjor -
da resa och någon brydde mig för det at jag
hade rest för att bese landets döttrar &c: Hu -
ru talet föll mins jag ej så noga; men af nå -
gon anledning yttrade Palman sig likasom
med något åtlöje, således: ”Wi kunde då lätt
nog, utlåcka wissa hemligheter af honom an-
gående hans fästmö.” Detta förtröt jag och
mistykte, at han så lättsinnigt wille förråda,
hwad som war sagt i förtroende, såsom ock
at han gjorde det så offenteligen; ty swarte
jag honom genast med någon tjärf men
säker ton: – ”Jag wet ej hwem som utlurade
den andra; jag sade ej mera än jag wille säga;
och jag för min del want derigenom mitt än-
damål.” Härpå blef han något flat och hade
alls intet at säga, och jag war tilfredsstäld
öfwer denna seger. 

Under den ledighet jag nu hade till Promo-
tions dagen roade jag mig med at dels bota-
nicera, och dels war jag hos mina wänner. En
dag geck jag med Nordqvist, och några andra
till Slåtts fjärden för at bada och löja oss, där
gingo wi långt ut i fjärden ty där war mycket
långgrunt. Jag kunde icke simma; men geck
ut så at wattnet geck mig under armarna;
men bredewid mig sam unge Ulner Borg-
mästaren Ulners älsta Son med hwilken jag
språkade, hwilket såg löjligt ut och war för
mig mycket roande, hwarmed wi fortforo till
dess wi woro förnögda och gingo åter hem. 

En annan dag wille jag gå till en mycket
namkunnig insjö, som hette om jag mins
rätt Mättexträsk, dit man wanligen plägade
gå at simma; men jag hade aldrig förr warit

där, och wille nu därföre lära känna stället,
samt försöka at meta därstädes. Jag öfwer-
talte mina wänner Bergius och Burman,
samt en som kände wägen dit, at göra mig
sällskap. Wi wandrade med raska steg till
stället, som war ungefär 3. fjärdedels Mil
ifrån Åbo, och när wi kommo dit midt på ef-
termiddagen, så woro där fult med sim-
mande Personer nästan wid alla stränder
åtminstone wid åtsidan; Och ibland dem
war äfwen en flicka, som wäl war något litet
afskild ifrån de andra men dock nära nog;
och undrade jag högeligen at hon hade så
liten blygsel, at hon gaf sig at bada mitt
ibland karlar, af hwilka somliga summo ut på
djupet, och somliga plaskade innom hwas-
sen, såsom också flickan, som war på alla si -
dor af dem omgifwen, dock lämnade de
henne i fred i sin stillhet. Emedlertid war
hon dock mycket förlägen huru hon skulle
dölja sina halfklot med händerna öfwer
bröstet, hwilka dock helt ofullkomligt dol-
des för wåra stulna blickar, som också ej an -
nat kunde än göra oss förlägna, hwad wi
skulle göra med wåra ögon; Det öfriga af
Hennes hemligheter, som borde döljas för
manliga ögon gömde watnet troget i sitt
sköte. Wi skötte ej om simmandet utan sök -
te oss en båt och foro ut på sjön för at meta,
som aldeles icke wille lyckas; ty som Burman
aldeles icke hade tolamod dermed så fingo
wi icke eller tilfälle at på så många ställen
försöka. Wi rodde sedan öfwer sjön till en
liten gård där wi skaffade oss någon förfrisk-
ning, och hwarest äfwen war mycket folk.
När wi foro dädan så rodde wi i land till en
holme midt på sjön. Där råkte en af oss ut-
kasta metkroken utom båten men blott til-
fälligt wis emedan där war ganska grundt,
och när wi som bäst bulrade i båten och
woro nästan färdiga till at fara dädan, så bör-
jade det nämde metspöet at wilja fara utur
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båten; och när ägaren skulle taga igen det, så
feck han en stor och wacker abborre, som
också war den enda, som wi där fingo. Häråt
roade wi oss ganska mycket; och sade: ”när
wi icke kunna söka igen fisken, så måste han
wäl söka igen oss.” Derefter rodde wi till
lands och gingo hem. 

I dessa dagar hade jag bref ifrån min far som
först berättade at han hade fått de pengar
som jag hade skickat honom för wälten och
kloaldern, samt riktigt anstaltat om deras
fortskaffande till Stockholm. Sedan: ===
”Magister Widgren tros skall få Löfångers
Sacellani och Rector Eurenius i Pithe har
blifwit Pastor här i Ume. och flyttar hit till
Midsommaren, och om så sker så nog will
jag hjelpa till hwad jag förmår om du will
komma hit efter Widgren och jag tror at du
wore wälkommen af allmänheten, dock tör
det wäl wara flera som fundera därpå. Flera
Adjuncts ledigheter torde ock blifwa såsom
i Löfånger är redan och i Bygde tros skall
blifwa ledigt; men det är största tildrägten
här i Ume, Derföre will jag, at du skall söka
här; ty Widgren har förtjent här mycket.
Din Bror Anders emottog din Afträdes skrift
ifrån Hemmanet med tacksamhet; men han
har ej tagit Fasta därpå behöfwer det icke
eller, så länge jag står för Hemmanet.” Häls-
ningar === ”P: S: Angående Addjuncturen,
så kan du skrifwa till Comministrerna, ty
Häggström skall wara känder med wår nya
Pastor, och han sade i winter at han will göra
all möjlig flit derom. Din Nya Swåger är
ifrån Tafvelsjön, är nykter och en af de bästa
karlar.” 

Nu hade wi upnått Promotions dagen den
14. då wi om Morgonen samlades allesam-
man på Academien i Consistorii rummet;
Där fästades wåra krantsar på wänstra armen

och sedan alla Större Stater och andra åskå-
dare, Fruntimmer och Herrar woro samlade
och alt war i ordning, så gingo wi 39. Stycken
i procession tillika med Professorn och andra
Officiarier, och Cursorerna främst med sina
silfwer spiror, in i Auditorio, under full mu-
siqve af alla möjeliga instrumenter. Promo-
torn Herr Professorn Schalberg hölt först ett
tal på Latin, sedan wi alla först hade stigit
upp på Parnassen, som war bygd framföre
Cathedern. Den ordning i hwilken wi gingo
upp och stodo på Parnassen war efter alpha-
betet af wåra namns initial bokstäfwer. Der-
efter framstältes Magister frågan: ”Utrum
suscepta ad incognitas terræ partes perscru-
tandas itinera, Philosoptiæ tantum lucri,
qvantum Historiæ Naturali obtulerint?”
(Månne de företagna uptäkts resor till okän -
da länders undersökning, likaså mycket haf -
wa gagnat Philosophien, som de hafwa
riktat Natural historien?) Denna frågan be-
swarades ganska wäl af Primus Herr Gustaf
Gadolin, och det med alt förtjent loford; När
wi aflade eden, så rörde wi wid Cursorernas
silfwer spiror med wåra twå främsta fingrar
af högra handen. Sedan upträdde en Candi-
dat i sänder i Cathedern framföre Profes-
sorn, som först tog krantsen af armen och
fästade honom på hufwudet och sedan guld-
ringen den han satte på ring fingret af wän-
stra handen, under det han på Latin för hwar
och en förklarade honom för Magister, med
rättighet till de förmåner som denna Heders
grad med sig förer. Under det denna Cere-
monie förehades geck musiqven. Derefter
upläste Promotorn wåra namn och offente-
ligen utropade oss för Magistrar och när han
hade slutat namn rullan efter Alphabetet, så
sade han: ”Och på det ingen må tro at han,
eller någon af dessa Magistrar i anledning af
denna anförda ordning af deras namn, är
bättre eller ringare ansedd eller i wärdighet
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mer eller mindre än någon af sina medbrö-
der, så will jag upräkna edra namn i en mot-
wänd ordning.” hwilket han också gjorde
begynnandes med den sista och slöt med
den, som förut war den första. Derefter hölt
han åter något tal; och när Professorn hade
slutat, så hölt Ultimus Herr Rosenback sina
tal till Allmänheten och sina werser till
Fruntimmerna, m:m: hwarefter acten slöts
och wi afträdde till Consistorii rummet i
samma ordning, som wi upträdde, och det
alt under full musiqve. Och så snart orches-
tern hade hunnit förflyttas till Kyrkan så
gingo wi i likadan procession dit för at af-
höra Magister Predikan, där musiqven under
denna Gudstjenst instämde med orgorna.
Och utur Kyrkan gingo wi i samma proces-
sion till det stället där wi skulle hålla wårt
Magister kalas för at spisa middag. Nu gingo
wi alt med wåra krantsar på hufwudet med
hatten under armen, hwilket såg ganska wäl
ut. Detta är ett kort anförande af hwad jag
nu kan minnas af denna högtidlighet. Den -
na Högtidlighet kunde ej annat än wara
mycket muntrande och hugnande; och det
enda som härwid ej war mig till behag war
at, såwida Parnassen ej war synnerligen rym-
lig, så kommo wi, som woro sist på listan, till
at stå i en obehagelig trängsel; samt at wi
hade den förargelsen, at se det wåra krantsar
woro så illa gjorda at de började falla sönder
förr än de sattes på wåra hufwuden, så at in -
nan Högtidlighetens slut hade nästan alla
blad fallit bort af somliga krantsar; dock war
jag för min del lycklig nog at hafwa träffat
utför en krants, som hölt ihop till dess jag
kom hem, då jag fästade honom under mitt
kist lock där han war i behåll i många år.
Denna wårdslöshet af den frun som hade
gjort krantsarna emot en så hederlig betal-
ning, förtröt oss mycket och wi ångrade hö-
geligen at wi icke hade antagit någon af de

andra sökande Damer at göra wåra krantsar,
så hade de säkert blifwit bättre. Och de
fingo liten tack af oss som hade warit första
orsaken därtill at denna Frun waldes härtill.
Föröfrigit war jag nögd och tilfredsstäld, och
isynnerhet i Kyrkan sökte jag uplyfta min
själ med den andakt till Gud, som weder-
borde. 

Samma musiqve, som wi hade haft på
Academien åtföljde oss äfwen till det stället
där wårt kalas skulle hållas, hwarest wi spi-
sade under en wacker taffel=musiqve, hälst
under det skålar druckos. Och sedan hela ef-
termiddagen under det wi drucko klingade
musiqven tidt och ofta; Emot qwällen, så gaf
sig äfwen Professor Schalberg wår Promotor
till, at äfwen deltaga i musiqven hwaraf han
war både en stor älskare och äfwen en stor
kännare. Jag hade wäl sedt at i hans kam-
mare hängde alla wäggar fulla med musica-
liska Instrumenter; men aldrig hade jag hört
honom spela på ett enda hwarken hemma
eller på Concerer, där Han ofta war en flitig
åhörare. Men nu, muntrad af wårt kalas, slog
han på Pukor en god stund hwilket han
gjorde ganska mästerligen, och det med en
sådan air och en så förnögd upsyn, at jag ald-
rig hade sedt dess make och hela hans själ
tyktes helt och hållet wara intagen deraf. På
mellan stunderna på eftermiddagen gingo
wi ut at spatsera med wåra krantsar på huf-
wudet, dels för at roa och swalka oss och dels
ock för at wisa oss för innewånarena, och
återwände sedan till wårt kalas. Och straxt
på eftermiddagen drucko wi alle nu Promo-
verade Magistrar Brors skål med hwar annan,
som förr icke hade kommit till detta förtro-
ende, så at det blef ett allmänt brödralag
utaf. Och änteligen efter spisad qwäll och
wänskapsfult afskedstagande samt allmän
lyckönskan skildes wi åt sent på natten och
hwar och en geck hem till sitt. 
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Så hade jag då änteligen hunnit uplefwa
denna så länge efterlängtade dagen, och
kunde ej annat än dagen efter, nögd gå at
göra mina afbetalningar, så wäl hos Promo-
torn, som feck 5. R:D: som ock hos Rosen-
back, med flera. Och nu återstod då intet
annat förr mig än resa öfwer till Swerige;
men hwart jag sedan skulle anlända eller
wända mig wiste jag icke så säkert; dock be-
slöt jag at ifrån Stockholm resa till Hernö-
sand för at wisa mig för Herrar Patres
därstädes och af dem begära anwisning på
någon Station. De underrättelser, som jag
hade fått i min Fars Bref (Se pag: 802. Denna
Bok:) om de förmodade lediga Adjuncturer
fägnade mig wäl; men, utom det, som redan
nämnt är, at jag något ogärna wille komma
till hemorten (Se pag: 796. Denna Bok:) så
kunde jag icke så på må få resa dit, utan min
förr nämnda plan ansåg jag för bättre; Ty hu -
ru skulle jag, såsom aldeles okänd, kunna
wänta befordran, om jag icke wiste mig för
Herrar Consistoriales; ty då de icke kände
mig hwarken till utseende eller egenskaper
och upföranden, så kunde det ej annat wara
än blindt för dem at någorstädes antaga mig
till Lärare i Guds Församling; Altså borde jag
resa dit. Men härwid mötte mig en ganska
wigtig omständighet: Jag hade inga respeng -
ar; ty sedan jag hade betalt min andel, som
hörde till Promotion med flera mina små
skulder, så mins jag ej, om jag hade en half
Riksdaler qwar eller icke, och dermed kunde
ingen resa företagas. Jag war således i en
brydsam belägenhet: Utan Pengar kunde jag
hwarken resa eller wara qwar på stället och
icke eller wiste jag hwarest jag kunde få låna
något. På stället war ingen som jag kunde
wända mig till; ty mina kamrater woro lika
så pungslagna som jag, och Palman och
Nordqvist hade icke pengar; Till Professor
Billmark för at låna utur Nations Cassan

wille jag icke gå och blottställa mig för ett
smärtande afslag, som förra gången. (Se pag:
692. 693. Andra Bok:) Och af Stadsens Inwå-
nare kände jag ingen till hwilken jag kunde
gå. KyrkoHerden Ring war långt borta och
kanske äfwen owillig; och till Baron Carpe-
lan kunde jag aldeles icke wända mig ianse-
ende till den kinkiga ställning i hwilken jag
war med honom. Den lilla utsikten som af
min Fars nyss citerade bref gafs mig wid
handen; nämligen at jag af KyrkoHerden
Stigzelius i Nagu borde återfå mina i förwäg
utlagda pengar för den bestälda wälten och
kloaldern, war dels en så obetydlig Summa
af 5. a. 6. R:D: och dels också war det mycket
osäkert om den mistrogna gubben wille åter
betala mig pengarna om icke jord redskapen
redan wore till honom ankommen; så at om
de ännu woro i Stockholm så torde han icke
wilja risqvera pengarna för deras ankomst
derifrån ehuru jag hade risqverat så mycket.
Således, utom denna lilla apparence, hade jag
blott en enda möjelig utsigt för mitt hopp,
som också war min sista resurce; nämligen
at resa till Löjtenanten Joh: Ad: Finkenberg
på Källding i Nagu och detta beslöt jag at
straxt göra, så hade jag äfwen med det sam -
ma tilfälle at försöka at återfordra nyss-
nämnde min lilla fordran. Men jag måste
först höra mig om något fartyg som kunde
snart wara färdigt at resa till Stockholm på
hwilket jag kunde få följa; och jag war också
så lycklig at träffa ett, som efter 2. a. 3. dagar
skulle wara resefärdigt, på hwilket jag skulle
få följa. I medlertid skulle Bergius snart af-
resa på ett fartyg, som nu war resefärdigt,
och jag hade gärna fölgt honom om jag hade
warit färdig dertill; men kunde det nu icke. 

Som nu hwar timma war dyr för mig, så war
det åter en wigtig fråga för mig: Huru skall
jag nu innom så kort tid komma till Nagu
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och därifrån igen och det midt i weckan? en
fråga, som icke war så lätt at beswara. Men
jag beslöt at söka hjelpa saken på det sättet,
at jag straxt skulle fara till Bockholmen eller
Beckholmen, och där passa på någon båt som
skulle fara dit åt. Sagt och gjort: jag feck uti
någon som rodde mig dit den 15. på eftermid-
dagen och satt där med mycken oro längtan
och otolighet och kikade efter om någon båt
skulle komma; men min wäntan war förgäf-
wes och fåfäng; ty som wädret war ellakt och
det nästan ständigt rägnade, så woro intet
folket ute; hwaröfwer jag högeligen förund-
rade mig; ty detta war ett sådant ställe, där
båtar hwar dag nästan ouphörligen fara fram
och tilbaka; ty där war merendels en ständig
rörelse såsom på en allmän landswäg; men
denna dagen syntes ingen. Det blef qwäll och
natt så at jag fast sent måste gå till sängs i en
liten gård som jag hade tagit mitt härberge
uti och där jag köpte mig så mycket mat at
jag kunde bärja mig. Dagen efter war jag icke
sent uppe för at tidigt kunna wara på min
post; men som wädret war lika ellakt och
dertill med motwäder såsom dagen förut, så
war och blef min wäntan förjäfwes. Ty det
började lida på Föremiddagen och ingen båt
kom, det blef middagen, och ingen båt syn-
tes; det war eftermiddagen och ingen båt
wiste sig. Intet kunde jag wara ute länge i
sänder för rägnet skull, och icke trifdes jag
inne af fruktan at någon imedlertid kunde
fara förbi, så at jag tror at jag nästan nötte
upp deras dörrgångjärn. Nu ju mera det led,
desto mera tiltog min otolighet; ja jag war i
en ganska qwalfull belägenhet. Ty at wara på
en helt främman de ort utan pengar, utan
mat, utan wiss Station, utan wänner som
kunde hjelpa, och utan någons det minsta
understöd, och tillika wara i fruktan at det
enda fartyg på hwilket jag nu kunde få följa
till Stockholm skulle kunna segla ifrån mig,

och tiden fortskyndade sin ouphörliga och
jämna gång, utan at min önskan kunde up-
fyllas, så at mitt öde nästan berodde på mi-
nuten, det war ett tilstånd som jag icke en
gång önskar öfwer min fiende. det enda som
här roade mig i min oro war, at den lilla flot-
tilj, som här låg hade en liten maneuver.
Bodflaggan hissades och ej långt derefter gafs
en salfwa ifrån hwart fartyg; så at jag i smått
feck se huru det tilgår i sjöslag. Änteligen
omkring klåckan 5. a. 6. på eftermiddagen så
syntes en båt som tyktes ärna sig utåt, och
mån jag då förglömde, at låta ro mig ut till
honom? Nej jag kunde knapt fördraga den
tid som fordrades för at tilreda båten och gå
i honom. Wi rodde så i förwäg för den kom -
man de, och som han war ifrån Själö i Nagu,
så feck jag gå om bord hos dem på min en-
trägna begäran. 

Wädret war oss emot så at wi måste lowera,
och ehuru det fördröjde min resa och geck
långsamt, så war jag dock deröfwer i så måtto
glad, at jag så länge war säker at fartyget icke
kunde segla ifrån mig. Sent om qwällen an-
lände wi till Själö, där jag hos Presten, tog
qwarter öfwer natten och till honom afläm-
nade några klädes Persedlar, som Fru Kyrko-
Herdskan Ring hade sändt med sin Syster
Fru Palman till sin Swägerska Mademoiselle
Ring, om hwilken är talad pag: 723. denna
Boken, och hwilka persedlar jag wid afresan
ifrån Staden hade emottagit af Fru Palman.
Hon tyktes wara nögd med dessa gåfwor, och
Presten sade derwid åt Henne: ”Se nu Made-
moiselle huru god Hennes Swägerska är, som
skickar henne kläder.” hwarpå hon ej något
swarade, hwilka ord tyktes röja at flickan
hyste någon mindre god tanka om sin Swä-
gerska. Dagen efter så feck jag en gubbe, som
rodde mig till Wikholm; men som wädret
fortfor at wara mot, så geck det ganska lång-
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samt. Jag geck sedan öfwer landet och rodde
öfwer en Insjö och kom så, men först emot
qwällen till Källding. Men min lycka som
under denna resan hittils tycktes hafwa wa -
rit så Contrair fortfor också här at wara mig
widrig; ty Löjtenanten war icke hemma och
jag kunde således icke få mitt ärende afgjort;
men Frun, som blef mycket glad öfwer min
ankomst, sade at Hon wäntade honom hem
till dagen efter eller aldra sist till Söndagen.
Ett sådant upskof oroade mig wäl mycket;
men hwad wille jag göra: jag måste gripa till
tolamod. Sedan jag här hade hwilat öfwer
natten så wille jag dagen efter eller Lördagen
den 18. resa till Böle för at åtminstone under
wäntnings tiden utfå min lilla fordran af Kyr-
koHerden Stigzelius och således i så måtto
icke försumma tiden, hwars minsta stunder
nu woro så dyrbara; och Frun war så hederlig
och lät mig få en karl som seglade med mig
till Böle. Här råkte jag Gubben hemma; som
alla redan hade fått sin jord redskap, hwaröf-
wer han war mycket glad och äfwen öfwer
min ankomst; hwarefter jag feck mina peng -
ar enligt min Fars räkningar i sina bref dem
jag hade tagit med mig för at bestyrka min
rätt. Jag såg då på redskapen, som redan woro
på åkern och af drengen försökte, som wäl
tykte om kloaldern, men ej om wändplogen
emedan han gjorde så stora och djupa fåror,
som kom der af at ett krokigt trä framtil fel-
tes, som tjenar till at ställa plogen at gå grun-
dare eller djupare i jorden, och nu underwiste
jag ho nom huru detta trädet borde göras,
utom hwilket plogen war obrukbar. Sedan
jag här hade alt expedierat, så reste jag sam -
ma dag tilbaka till Källding. 

Wid återkomsten dit till qwällen war Löj-
tenanten ännu icke hemkommen, hwarföre
jag nödgades ligga där qwar en natt. Om
Söndags Mårgonen wäntade wi ännu förgäf-
wes på Löjtenanten, och såwida det tillika

war Böndag, så wille jag också gerna fara till
Kyrkan. Mitt hufwud ärende hade jag wid
första ankomsten omtalat för Frun och hon
swarade: – ”Jag är wiss at min man gärna lå -
nar Herr Magistern den lilla Summan, som
han har begärt, blott han hinner komma
hem.” Nu som han dröjde så länge sade Frun:
– ”Jag will nu icke uppehålla Herr Magistern
längre, hälst hans tid är så kort, och derföre
will jag låna honom af de pengar jag har om
händer.” och så geck hon och räknade åt mig
16. R:D: 32. sk: dem jag med mycken glädje
och all tacksamhet emottog. Nu war dock
tiden så mycket liden at jag ej kunde hinna
till Kyrkan i rätter tid till Gudstjensten, och
under gudstjensten wille jag icke resa; utan
sedan jag hade skrifwit reversen åt Frun til
säkerhet, så läste jag ur Postillan för Henne
och hölt en art liten Gudstjenst. Sedermera
wid Middags tiden kom änteligen Löjtenan-
ten hem, gladde sig öfwer min ditkomst och
war ganska nögd med det lån som jag hade
fått af hans Fru. 

Sedan jag då hade ätit middag och aflagt
hjertelig tacksägelse för det nya prof på en så
ren och oegennyttig wänskap, som de nu åter
hade bewist mig i ett understöd, som för mig
war en så betydande hjelp i nöden; så skyn-
dade jag derifrån till KyrkoHerden Mjöd
såsom ett ställe där jag snarast kunde träffa
någon båt som reste till Åbo, eller åtmin-
stone få leja någon. Ty en skyndsam återresa
war nu för mig högst angelägen. Med ett blö-
digt hjerta reste jag nu ifrån ett Herrskap,
som hade gjort mig så mycket godt, och be-
mött mig med en så ren och liflig wänskap,
den jag, så länge jag lefwer, aldrig skall för-
gäta och dem derföre tacksamt wörda aldrig
uphöra. Det är sant, at denna låntagna Sum-
man kan tyckas wara helt obetydlig för ett
rikt Herrskap och således ingen saknad; men
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när man besinnar, at detta lån skedde åt en
man; som war nästan aldeles främmande,
hwars redlighet de ännu icke hade haft til-
fälle at pröfwa, och som nu reste långt ifrån,
som war fattig, och af hwilken de icke kunde
taga annan säkerhet eller haf wa annat band
på, än hans egen redlighet och samwete,
hwars mörka och osäkra framtid tyktes för-
neka honom all förmåga at betala om han
också wille, at låna åt en sådan man, och icke
med den rikas och girigas wanliga känsla, till-
sluta sitt hjerta och hand för den behöf-
wande, det måste onekeligen wara ett stort
wänskaps prof, om man ock icke wille är-
känna denna ädla gärning, så som en frukt af
en oförfalskad Christendom. 

Jag reste då som sagt är till Prestegården
och så snart jag hade hälsat och omtalat mitt
ärende, feck jag till swar: ”Herr Magistern
kommer nu så i behaglig och lämpelig tid,
som han wore efterskickad; ty Fendrik Tjä-
der en Sjö Officer är just nu färdig at med sin
slup afsegla till Åbo.” På min begäran feck jag
tillstånd at få följa honom, och in nom en
qvart timma afseglade wi derifrån. När wi
woro komne ut på sjön så feck Fendricken se
ett tåg som hade gått åf, det tog han och, med
tillhjelp af en matros som hölt uti tåget, spet-
sade ihop det med så kallad slät spets, hwar-
wid han äfwen lärde de omkring sittande
huru sådant borde göras. At nu göra sådant,
som aldeles icke war så nödwändigt, at det
just nu borde ske på Sabbaten och därtilmed
bönedagen, det tykte jag war icke allenast
onödigt utan ock syndigt; Men som jag alde-
les war främmande och obekant, samt fruk-
tade at blott få upbära förakt och begabbelser
för mitt wälmenta nit, utan at kunna förbätt -
ra dem, så wågade jag icke säga något derom,
utan såg därpå med tystnad och lärde sjelf
detta göromålet, som sedan har kommit mig
wäl till pass wid wissa tilfällen. Klåckan wid

pass 6. om qwällen anlände wi lyckligt till
Beck= eller Bockholmen, hwarest det farty-
get på hwilket jag skulle följa ännu låg qwar
och kunde ej an nat; ty det hade ännu aldrig
haft någon wind. Jag lät lägga til fartyget och
frågte Capitain när han wore färdig? och
huru snart jag bor de infinna mig om bord? –
Och feck till swar: ”Jag är nu aldeles färdig,
blott jag får mitt folk ifrån Staden, som äro
nu där för sista gången, så at så snart jag får
igen dem och får wind, så seglar jag; så at
Herr Magistern bör i denna qwäll och så fort
möjeligit är wara här.” Glad öfwer dessa ord-
res fortsatte jag resan upp till Staden och
kom dit wid pass klåckan 7. 

Wid hemkomsten berättade wärds folket,
först at matroserna hade warit nyligen och
sökt mig, för at taga mig och mina saker om
bord med sig, och hade för en fjerdedels tim -
ma sedan farit bort med allone utföre älf -
wen, med antydan till mig, at jag genast
borde infinna mig på fartyget om jag wille
följa med till Stockholm. Öfwer denna un-
derrättelsen blef jag något orolig, emedan
jag fruktade at ej så sent kunna få uti någon
båt eller någon som kunde ro mig till Beck-
holmen så snart som behöfdes. Men de hade
också en annan berättelse, som aldeles icke
war mig behaglig, i det at de aflämnade till
mig följande bref ifrån Baron Carpelan.

”Jag hade trodt at munteligen få tacka Herr
Magistern för den hedern Herr Mag: behagat
ihogkomma mig med, wid dess sednare
Academiska arbetes utgifwande, men då jag
efter min åstundan intet torde få här fägna
mig af Herr Magisterns besök, får jag nu den
äran, at icke allenast derföre frambära min
förbindeligaste tacksägelse, utan ock tillika
gratulera Herr Mag: till Magister krantsens
bärande, som jag af alt hjerta önskar, måtte
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med Guds nådiga bistånd, i det wigtiga Pre-
diko ämbete, som Herr Mag: för framtiden
för sig utsedt, bana wäg till rik wälsignelse
så i andelig, som lekamlig måtto, men isyn-
nerhet at föra själar till Herran och emottaga
hans af blotta nåd och stora mennisko kär-
lek, med sitt dyra blod, outsägeliga pina och
oskyldiga död, oss arma förwärfwade och al -
lom tilbudne förtjenst, för at ärfwa den him-
melska sällheten.

Af Lundqvist fick jag weta, at resan skall
snart ske till Swerige, wille Herr magistern
dessförinnan hälsa på oss, så skall jag sända
in häst, allenast det kunde ske förr än wi
nästa weckas början ärna oss till Packinäs.

Min K: Hustru hälsar och jag lefwer
städse med all tilgifwenhet &c:

C: E: Carpelan.” 

Men de hade äfwen det at berätta, at en Be -
tjent hade rest änkom till Staden för at icke
allenast lämna mig detta brefwet, utan också
taga mig hem med sig till Odensnäs, samt at
Han hade fått ordres at aldeles icke komma
hem förr än han finge mig med sig, och om
jag wore bortfaren, så skulle han wänta till
min återkomst; Han hade kommit dagen
efter min bortresa och hade nu legat på 4:de
dygnet i Staden och förwäntat min åter-
komst; men då han såg at det war förgäfwes
at längre wänta, så hade han 1. eller 2. timmar
före min återkomst rest hem; men lämnat
ganska enträgna hälsningar till mig, at jag
för all ting måtte resa till Odensnäs så snart
jag komme hem, emedan Baron nödwändigt
wille tala med mig före min bortresa till
Swerige. m:m: 

Denna berättelsen war icke allenast för
mig owäntad, at få höra, utan också högst
oroande; ty jag insåg alt för tydligt Barons af-
sikt och wiste alt för wäl hwad han wille tala
med mig; ett ämne om hwilket jag hade als -

ingen lust, at med honom språka. Och just
sjelfwa denna enträgenheten gjorde, at jag
icke så lätt kunde tro freden. Min Läsare lä -
rer utan twifwel påminna sig Mitt alfwar-
samma förmanings bref till Baron, samt hans
swar derpå och bemötande emot mig sedan,
hwarom se pag: 532. föl: 547. 584. 605. och 619.
alt denna Boken. Och som jag något så när
kände hans hämngiriga och oförsonliga hjer -
ta, åtminstone hade all anledning at sådant
mistänka, så hade jag för ingen del lust till at
resa till honom; emedan jag hade all anled-
ning at frukta, at han till och med torde mis-
handla mig och med hugg och slag öfwerfalla
mig, eller på något annat sätt fientligt be-
möta mig. Och om också icke hans afsikt
emot mig wore just aldeles så grof, så war jag
dock säker, at han på ett eller annat sätt wille
twinga mig till at uptäcka hwilken som wore
orsaken till beskyllningen, eller hwarifrån
eller igenom hwilken jag hade fått denna ef-
terrättelsen; Och som jag bäfwade för en
sådan frestelse, i hwilken jag fruktade, at jag
i swaghetens stund och öfwerwäldigad af för-
skräckelse, räddhoga och mennisko=fruk -
tan torde förmås till at uptäcka Personen,
och således bryta min Ed och såra mitt sam-
wete, hwilket wore likaså illa om icke wärre
än at upbära kroppens Mishandling, så war
det mig alldeles omöjeligt at resa till Baron,
så länge jag kunde det undwika, om jag också
hade haft tid dertill. Så at om jag förut hade
haft brottom at wilja komma om bord, så
war jag nu derom dubbelt mer angelägen, af
fruktan at Betjenten ännu torde wara qwar i
Staden och kunde tilfälligt wis få kunskap
om min återkomst, i hwilket fall jag lätt och
med godt skäl wäl kunde neka at följa honom
hem; men så skulle ock Baron deraf tydeli-
gare inse min obenägenhet därtill, hwilket
jag också wille undwika at synas wara. Det är
sant at ofwanstående bref är till ordalydelsen
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wänskapsfult och höfligt; men jag mistänkte
at det war skrifwit blott för at insöfwa mig,
eller endast för at afbörda sig en höflighet,
hwartil han ansåg sig wara skyldig för det jag
hade dedicerad min Gradual Disputation till
honom, och af brefwets innehåll synes at när
det skrefs så hade han då ännu icke beslutit,
at skicka efter mig och kunde således wara
skrifwit i en stund då hämngirighets känslan
ej så synnerligen war wäkt. Med ett ord: jag
befarade alt, grundat eller ogrundat wet jag
icke; men jag war nu ganska glad at hafwa en
så fullgiltig ursäkt till mitt uteblifwande och
at få resa så långt ifrån honom, at han sanno-
likt aldrig skulle få tilfälle at skada mig om
han också wille det. 

Men härwid insåg jag nu och kunde ej annat
än både wörda och tacka Guds nådiga hand,
som så påtageligen hade wårdat och bewarat
mig, kanske för ett swårt ofall och en hämn-
lysten menniskas raseri, och war derföre här -
öfwer i själ och hjerta ganska glad, och kunde
ej annat än likasom falla i förundran deröf-
wer huru kortsynt menniskan är öfwer sin
sanna wälfärd. Ty huru plågades jag icke och
oroades öfwer den långa wäntan på nå gon till
Nagu resande båt på Beckholmen, såsom ock
öfwer hela resans långsamma gång, och de
mångfaldiga hinder, som der under framtedde
sig och gjorde mig så otålig, och likwist war
det just detta som nu frälste mig från en kan-
ske swår olycka; ty igenom hans skickelse
skulle jag resa så tidigt ifrån Staden at Be -
tjenten icke skulle hinna framkomma, af
hwilken jag kanske hade warit swag nog, at
låta öfwertala mig, at resa med honom om
jag hade haft tid öfrig dertill; och sedan skul -
le denna lilla resans långsamma gång just wa -
ra så afpassad, at jag skulle återkomma så til
sägandes på sista timen då icke allenast Be -
tjenten war bortfaren utan också ingen tid

öf rig at resa dit, hwartill dock wärdsfolket så
ganska mycket anmanade mig, sägandes at
Betjenten hade warit så mycket angelägen
derom och sagt at Baron wille så nödwändigt
råka mig före min bortresa; och de tyktes wa -
ra misnögda då jag icke tog det partiet at resa
till Baron, fruktandes blifwa beskylda derfö -
re at de icke hade framburit hälsningen. 

Så snart jag nu hade fått alla dessa underrät-
telser, så låg mig ingen ting högre om hjertat
än at så fort möjeligit wore få komma om
bord, jag sprang derföre genast ut, för at söka
upp skepps slupen och matroserna om de än -
nu woro i älfwen, och jag war också så lycklig
at nere wid Nystaden finna dem färdiga at
fara ombord; men jag hade all möda för at få
dem at wända om nära 1/4. dels mil, för at
taga min kista och öfriga saker samt mig med
sig; som dock änteligen lyckades med löften
om drikspengar. Och medan de rodde upp
före ån, så sprang jag till min wän Reichard,
anmodade honom om at utlösa mitt Magister
Bref, som ännu icke war färdigt, såsom ock
min Fars bref, som Ritmästaren Schultén
hade at renskrifwa, likaledes, at hos Professor
Billmark, till hwilken jag nu hwarken hade
tid eller det passade sig at gå, utbegära ett
Testimonium för min Räkning, till hwilket
alt jag lämnade nödiga pengar. At nu uttaga
något Pass war det omöjeligen tid till; utan
jag tänkte: jag får nu wåga derpå löst, får nu
se huru det will lyckas. När jag kom på min
kammare, så började jag kasta mina böcker i
min kista jämte alt annat som jag ägde, huller
om buller utan synnerlig ordning. Men min
lilla kaffe panna den jag nyligen hade köpt
för 32. sk: glömde jag, af orsak at den war
nere hos wärdsfolket. Om jag gaf mig tid at
äta något mins jag ej; Och litet mat tog jag
med mig sådant, som wärds folket i hast
kunde tillaga. Sedan då matroserna hade ned-
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burit min kista och öfriga saker, så tog jag ett
wänskapsfult afsked af wärdsfolket och reste
sedan jag dock på knä hade i en kort bön an-
ropat Gud om hans beskydd och hjelp. Wi
rodde så utföre Elfwen och klåckan emellan
9. och 10. kom jag till fartyget, och steg där

genast om bord, ganska glad och nögd at
hafwa hunnit dit förr än det afseglade. Och
härmed finner jag lämpeligt at sluta

Fjerde Boken. 
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A. Pagin:
Addens, Under Officer, i Masko Socken 725.
– – –, Hans twenne Systrar i Åbo 709.
AEjmelæus, Student på Wikholm i Nagu Socken 634.
Ahn, von, Under Officer ifrån Umeå 671.
Ahrenberg, vice HäradsHöfdinge i Wirmo Socken 374.
Algren, Madame på Odensnäs 45.
– – –, Adam Hennes Son, onämnd 48.
Aminof, Löjtenant ifrån Kimitto } 34. 
– – – Dess Fru, född Carpelan 
– – –, dess dotter. 476.
– – –    }Twå unga Officerare Subatterner ifrå Töfssala                               446.– – –
Anberg, Under Officer ifrån Umeå 674.
Anders Andersson, Smed i Nagu 677.
Andersin, Ingegnör i Lemo Socken } 262.– – – Dess Fru, förut gift med Trägårdsmäst: Östling   
Anna Anders dotter, Smeds hustru i Nagu 677.
Anna Margareta, piga på Odensnäs 162.
Anström, Student i Åbo 240. 
Armfelt, Baron, Lands Höfdinge i Åbo 588.
– – –, Dess Fru, 595.
Avellan, KyrkoHerde Fru i Rimitto Socken 728.
– – –, Student därstädes 727.

B.
Bergius, Johan, Student Swensk i Åbo 666. 
Bekant, på wärdshuset i Åbo, talte om Prof: Tidegren 674.
Betjent, hos Baron Carpelan 363.
– – –, hos Öfwerste Löjtenant Städing 703.
– – –, På graföhlet efter Slotts Kyrkoherd: 708. 
– – –, hos Baron Carpelan, wäntade mig i Åbo 816.
– – –, Hos Generalen Carpelan 46.
Birkstedt, Skomakare i Åbo 218.
BodBetjent    }på en boda i Åbo 15.
– – – gosse  
Bondfolk, i Sommarö By i Nagu 632.
Borenius, en gammal Comminister i Masko 
– – –, dess Son, sin Fars Adjunct                     } 46.
– – –, Dennes Fru 
– – –, Capten Käpplers måg 114.
– – –, Dess Fru 128.
Bundtmakare, i Åbo 531.

C.
Cairenius, Jacob, KyrkoHerde i Masko. 37. 
– – –, Dess Fru 70.
Callmar, Tengjutare gesäll i Åbo } 662.
– – –, Ulrica Lovisa, dess Syster 
Callmeijer, Befalnings man Jacobs Son 764.
Capten, gammal onämnd, reste till Ryssland 382.
– – –, Sjö=Capt: onämnd 500.
– – –, på Prostwik i Nagu onämnd 635.
– – –, onämnd en ung Enklinge råktes i Åbo 648.
– – –, Sjö=Capt: med hwilken jag bortreste 814.
Captenska, onämnd omtalad 39.
Carpelan, Carl Ephraim, Öfwerste Löjtenant på Odensnäs 5.
– – –, Sophia Cathrina, född Strengberg, dess Fru 23.
– – –, Cathrina Sophia, dess dotter onämnd 78.
– – –, Johan Fredrik, LandsHöfdinge i Uleåborg 43.
– – –, Maximilian, en halter Fendrik 49.
– – –, Dess Fru. 84.
– – –, Simon Wilhelm, LandsHöfdinge i Cuopio 489.
– – –, Lars Wilhelm, ifrån Swerige 186.
Chytræus, Consist: Notar: i Åbo 235.
Conradi, Handelsman i Åbo 508.
– – –, dess dotter. 509.
Creander, Professor i Åbo 240.
– – –, Student, dess Bror 506.
Cretalen, – – – i Åbo 616.

D.
Disciplar, twenne oläraktiga 779.
Dreng, på Böle i Nagu 811.

E.
Elisabeth, Piga hos Baron Carpelan 450.
– – –, – – – hos Fröken Carpelan 162.
Enka, Båtsmans i Nagu 678.
Eurenius, KyrkoHerde i Umeå 731.

F.
Fellbom, en gammal Löjtenant fattig 63.
Fingerros, Hanskmakare i Åbo } 607.
– – –, dess barn 
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Finkenberg, Gammal Löjtenant på Wikholm i Nagu 634.
– – –, Dess Fru 
Finkenberg, twenne deras Söner 
– – –, – – –, deras döttrar
– – –, Johan Adolph, Gammal Löjtenant på Källding
– – –, Dess fru, född De La Myle 
Fleming, Baron, Egendoms Herre på Lemsjöholm
– – –, född Carpelan, Dess Fru                                                                                            47.
– – –, Claës, Dess Son halt
– – –, Anne Charlotte. 
– – –, Antoinette
– – –, Sophie Cathrine
– – –, Herman, Dess Son Major 81.
– – –, Agnis, dess dotter    } 65.
– – –, Göran, dess Son 
Flicka, blind i Åbo 774.
– – –, badande i Mättex Träsk 801.
Flink, Betjent hos General Carpelan onämnd 46.
Forsgål, Sergeant i Åbo 227.
Fredensköld, HofRätts Råd på Kankas i Masko 122.
Fruntimmer, något åldrigt i Rimitto 212.
– – –, Främmande hos Callmeij: onämnd 269.
Fröknar, twenne något gamla i Åbo 608.

G.
Gadolin, Domprost, sedan Biskopp i Åbo 233.
– – –, Johan, Professor, i Åbo Dess Son 695.
– – –, Gustaf Dess Son, Candidat 761.
Glädje Flickor 20.
Gnospelius, Ingegnör, i Åbo 215.
Gosse, wid Torpet onämnd wittjade hare gillerna 138.
Gottskalk, Abraham, Adjunct, i Nagu 617.
– – –, Magdalena } Hans Systrar ogifta 631.– – –, Cathrina Margareta
– – –, Maria Christina
Gottskalk, Ingegnör i Åbo, hans Bror 646.
– – –, Styrman, Hans Cousin. 632.
Grefwe, onämnd, Främmande på Odensnäs 66.
Grefwinna, Enkefru i Åbo, onämnd 556.
Gripenvall, Major, 
– – –, Dess Fru i Åbo } 593.
– – –, Dess Twenne små döttrar 
Grunér, Löjtenant 425.
Gubbe, gående på Landswägen 166.
– – –, på Själö, rodde mig till Wikholm 811.

H.
Hagert, Mademoiselle på Odensnäs 496.
Handtwärkare, i Åbo onämnd. } 610.– – –, dess dotter 

Hartman, Medic: Professor i Åbo 159.
– – –, Kamererare i Nagu 
– – –, Dess Fru  } 635.
– – –, Dess twenne döttrar 
Hasselhun, Consist: Notar: i Hernösand 91.
Hedersverd Enkefru Captenska 131.
Hedström, Lands Fiskal i Ume 731.
Helledai, Enkefru i Wirmo 264.
Hellström, Comminister i Lemo 66.
Herre, onämnd och okänd 769.
Himberg, död vice Comminist: i Nagu. 616.
Hisinger, BergsRåd i Karis 790.
Hjelt, Niclas, Consistor: Notar: i Åbo. 91.
Husbonde dreng, hos Baron Carpelan på Odensnäs. 22.
Hyllgren, Fendrik wid Armens Flotta 742.
Häggqvist, Erik, Student 555.

I.
Ignatius, Comminister wid Swenska Församlingen i Åbo 593.
Informator, hos Callmeijers i Åbo 3.

J.
Jansson,106 Fältskär i Åbo 570.
Jungfru, onämnd omtalad 137.

K.
Karl, ifrån gästgifware gården i Åbo 778.
– – –, ifrån Kellding i Nagu 811.
Kurberg, Comminister i Nådendal 149.
KyrkoHerde, wid Åbo SlottsKyrka 676.
Käppler, Cappitén, på Cajala i Masko 35.
– – –, Dess Fru 125.
– – –, Sergeant, dess äldre Son } 108.– – –, – – –, Dess yngre d:o
Käring, gammal, gående ifrån Kyrkan i Åbo 265.

L.
Lampel, Styckjunkare i 1741 års krig, omtalad 497.
Laurell, vice Consistor: Notar: i Åbo onämnd 651.
Lauren, 
– – –      }En Sjö=Capitens 3:ne dottrar 750.
– – –  
Laureus, Batallj: Prest och mäss Prest i Åbo 462.
Lejonhjelm, Öfwerste på Saris i Wirmo, eller kanske Wemo } 47.
– – –, Dess Fru i Swerige 
Lewin, Twå Mademoiseller. bladet, 749.
Lind, Sergeant wid Stadswakten i Åbo  } 611.
– – –, dess döda dotter 
– – –, Dess Hustru, onämnd omtalad 725.
Lindebäck, Student, i Åbo 559.
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Lindqvist, Professor i Åbo 699.
Loman, Collega wid Cathedral Skolan i Åbo 750.
Loning, gammal Löjtenant } 575.
– – –, dess Fru      Se ock 2. Bok: 
Lundmark, Johan, Adjunct i Björkviks Socken i Södermanland 720.
Lundqvist, Johan, Betjent, på Odensnäs 265. 
Länsman,             i Nagu Socken 636.
– – –, dess son  }
– – –,     dess twenne döttrar 621.– – –,   }
Löjtenant, gammal i Töfssala 488.

M.
Madame, Länsmans Enka i Korpo Socken 685.
Mademoiselle, KyrkoH: Cairenii Swägerska i Masko 309.
– – –, Comministers dotter i Korpo 684.
– – –, Prestens dotter på Själö 681.
– – –ler, twenne gamla i Nagu 636.
Magister, i Stockholm 444.
Malm, Assessor i Töfssala 48.
Matros, på båten på resan ifrån Nagu 814.
– – –ser, Resfärdiga ifrån Åbo 815.
Meinander, Student i Åbo 609.
Mjöd, KyrkoHerde i Nagu 617.
– – –, född Steckselius, dess Fru 628.
– – –, Dess Son 629.
– – –, Dess Bror, Häradshöfdinge i Korpo 684.
Moberg, Enkefru i Åbo 500.
Möller Löjtenant 150.

N:
Näppius, Bundtmakare i Åbo 485.
Nicander, gammal Captén, Swåger med Bar: Carpelan 462.
– – –, född Carpelan, dess Fru i Råne Socken i Wäst: bott: 492.
– – –, Dess äldre dotter, på Odensnäs 462.
– – –, Dess yngre dotter hos modern 492.
Nordberg, Lector wid Cathedral Skolan i Åbo 663.
Nordqvist, Adjunct i Åbo 512.
Norgren, Brenneri Waktmästare wid Åbo Slott 43.
Nämndeman, i Nagu 665.
– – –män, twenne i Nousis Nummis 331.
Nådårs Predikant i Korpo 685.

O.
Officer, onämnd på Academien i Åbo 563.
– – –, – – –, hos Öfwerste Löjtenant Städing i Åbo 703.
Olgren, Socken Prest, i Lemo, 116.
– – –, Dess Fru 379.
Otter, von, Öfwerstens Son 376.
Ondar, Handelsman i Wiborg i Ryska Finland 307.

P.
Palman, Prest i Åbo 560.
– – –, Mademoiselle, Dess Syster 407.
Piga, onämnd, på Lemsjöholm 472.
Pipping, Medicin: Doctor i Åbo 728.
Prest, ung, återkommen från Ryssland 243.
– – –, på Själö i Nagu 692.
– – –fru, i Öster Botten, onämnd 376.
Pälkane, Lackmans slägtinge i Ryssland 307.

R.
Ramstedt, Fredrik Wilhelm, Min Gusson
– – –, Dess Far } 165.
– – –, dess Mor 
Rank, Student i Åbo 240.
Reichardt, en Socker mästares 3:ne döttrar 509.
Ring, KyrkoHerde i Karis, i Nyland 362.
– – –, Dess Syster på Själö 723.
Ruckman, Student i Åbo. 240.
Rydman, KyrkoHerde i Torneå 3.
Ryss, hwisslande i Åbo 774.
Röring, Philosos: Adjunct i Åbo 563.

S.
Salonius, Sjö=Capitén i Nagu } 636.
– – –, Dess dotter 
Schlyter, Enkefru i Åbo       } 749.
– – –, Dess dotter 
Schultén, Professor, på Prostwik i Nagu 635.
– – –, Ritmästare i Åbo 735.
Sjömän, twenne i Åbo wid strand 775.
Skogs Jungfrun, 222.
Skrifware, onämnd, på Odensnäs, 489.
Skräddare, på Sommarö i Nagu 633.
– – –, twenne i Nousis Nummis 331.
Soldate hustru, i Kimitto, Fattig 92.
Sophia, Piga på Odensnäs, 317.
Spongborg, Student i Åbo 27.
Stadig, Garfware och Rådman i Åbo } 516.
– – –, Dess Fru 
– – –, Dess dotter 514.
Stadius, Candidat 778.
Stenman, Mademoiselle, i Åbo 675.
– – –, – – –, den äldre Dess Syster i Karis 781.
Stigselius, KyrkoHerde i Nagu tjenstfri 629.
– – –, Dess Fru } 630.
– – –, Dess Son, Rector på Sveaborg 
Sticksen, Tull=Inspector i Nådendal 728.
Strengberg, Fendrik, ifrån Österbotten 86.
Ström, en BruksPredikants Fru i Karis 791.
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Student, på wärdshuset i Åbo, onämnd 13.
– – –ter, twenne i nästa kammare 265.
Städing,107 Öfwerste Löjtenant i Åbo                                                                               702.

T.
T=====f,108 Capten ifrån Österbotten 86.
Tenberg, KyrkoHerde wid Åbo Slott 164.
Tiggare i Åbo 776.
Timen, Betjent på Odensnäs 464.
Timmerholts, Sjö Capitén i Åbo 676.
Tjäder, Fendrik wid Skärgårds Flottan, 813.
Tollet, Enkefru på Tatis i Merimasko 139.
Tolpo, Gårds Inspector på Odensnäs 270.
– – –, Dess älsta dotter 460.
Topp, Soldat i Stöcke By i Umeå, Lars Andersson 732.
Torpare, en dalkarl på Packinäs i Rimitto 439.
– – –, ifrån Karis i Nyland något åldrig 777.
– – –, Flera ifrån Odensnäs och Könikala 585.
Trägårdsmästare, wid Academie Trägården 168.
– – –, på Odensnäs 437.

U.
Ulner, Student, Borgmästarens älsta Son i Åbo 800.
Under Officer, Tolpos blifwande måg 460.
Ursinus, Prost i Itis Socken i Savolax 499.

W.
Waktmästare, på Cancelliet i Åbo 225.
Wallin, Mademoiselle ifrån Åland 513.
Welenius, Student i Åbo 240.
Wellink, Capten   } twå gamla bröder 464.
– – –, Sergeant 
Wäfwaren, på Odensnäs 205.

Z.
Zetræus, Rysk Student i Åbo 307.

Å.
Åman, Styrman i Åbo 738.

382
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Noter

1. Vit fetknopp.

2. Mellan 1780 och 1784 drev Carl Stenborg Stockholms enda dramatiska teater med svenskspråkig repertoar på
Eriksberg i det område som då kallades Träsket.                                                                              

3.Pulverhäxorna, i det här fallet latrinbärerskor, tror att Stenberg är en fattig sekreterare. Benedicti guldgrufwor syftar
på Magnus Benedictus, f.ö. omnämnd även i slutet av andra boken. Han var vid den här tiden entreprenör för 
renhållningen i Stockholm och lejde straffdömda kvinnor att tömma stadens avträden.

4. D.v.s. en grissleunge, ett eftertraktat byte bland skärgårdsbefolkningen på bägge sidor av Östersjön. Ordformen
gryllh är kodifierad i Stenbergs dialektordbok, fastän under uppslagsordet grissla.

5. Pas de rigodon eller pas de rigaudon var ett vanligt figurésteg i 1700-talets sällskapsdans och termen möter i tidens
dansböcker.

6. Melodiangivelsen avser Det blåser nordost se flöjeln på topp, en visa känd som skillingtryck från 1780-talet och
senare upptecknad ur muntlig tradition från Nyland och Åboland.

7. Usus är en homiletisk term för den del av predikan där bibeltexten appliceras eller tillämpas på den närvarande
situationen och åhörarnas livsvillkor.

8. Första Korinthierbrevet 9:27. Det handlar alltså om att predika för andra men själv vara straffbar eller klandervärd.

9. Stenberg syftar på den gammaltestamentliga apokryfen Tobit, där huvudpersonen blir botad från sin blindhet
just av fiskgalla.

10. Den del av predikan som innebär en förberedande kort bön.

11. Brevet är givetvis daterat 1784; Stenberg har skrivit fel. Salvo Titulo, d.v.s. jag hälsar er utan att nämna titeln eller,
skenbart motsägelsefullt, jag hälsar er med titeln. Förkortningen, släkt med senare tiders S. H. T., är ett sätt att visa
hövlighet utan att räkna upp mottagarens titlar. Förkortningen Tit: har samma förenklande funktion inne i en 
brevtext, särskilt om man vill undvika direkttilltal med pronomen.

12. Friedrich Christian Baumeister, M. Frid. Christiani Baumeisteri Elementa philosophiae recentioris usibus juventutis
scholasticae accommodata […], ny uppl., Linz 1781. 

13. En akademisk informator handledde sin elev i universitetsstudier.

14. Flavius Josephus, Flavii Josephi Judiske historia, 1–6, Stockholm 1713–1752. 

15. D.v.s. skämt.

16. Den som skall hålla uppe en vak med isbill eller yxa; jfr Stenbergs dialektordbok och uppslagsordet vacka.
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17.Prästen Anders Alenius anlitades i södra Västerbotten och Lappland för att bota olika ögonåkommor. Han utförde
enklare operationer, förmodligen ofta borttagande av vaglar och ärrvävnad.

18. Den avdankade dansmästaren kan ha haft en dansskola i en svensk stad eller kanske troligare ingått i någon 
teatertrupp. Texten är hur som helst ett viktigt vittnesbörd om marionetteaterns utbredning under gustaviansk tid.

19. Ordet lagn har flera betydelser, men Stenberg åsyftar troligen ett fisknät.

20.Markusevangeliet 7:31–37. Texten är numera första årgångens evangelietext för samma söndag, d.v.s. tolfte söndagen
efter trefaldighet. 

21. Piké är ett kortspel spelat av två personer med en vanlig kortlek, där man tagit bort de tjugo lägsta korten i leken.

22. Stenbergs hänvisning är felaktig; den gäller sidan 757 i bok 4.

23. Under 1770- och 1780-talen anordnades storslagna karuseller eller riddarspel på Ekolsund, i Stockholm och på
Drottningholm. Kungafamiljen och hovfolk deltog som aktörer men evenemangen var öppna för allmänheten, vilket
Stenbergs rapport  vittnar om. Den spektakulära karusell han blev åskådare till varL’Entreprise de la Fôret enchantée,
d.v.s. Inträngandet i den förtrollade skogen, som byggde på Torquato Tassos Det befriade Jerusalem.

24. Uppenbarligen menar Stenberg 1785. Att själva nedtecknandet sker på 1800-talet skulle kunna förklara skrivfelet.

25. Stenberg är här möjligen direkt eller indirekt påverkad av den tyska filantropismen, som utgick från Johann
Bernhard Basedow och där begreppet Menschenfreund var ett nyckelord. Till denna krets hörde Joachim Heinrich
Campe, vars pedagogiska arbete Theofron och ungdomsbok Robinson der Jüngere hade stor spridning.

26. Ett vardagligt eller provinsiellt ord, vanligen normaliserat till i jons, med betydelsen alldeles nyss eller för en kort
stund sedan.

27. Bjerkander torde vara prästen och naturforskaren Clas Bjerkander, Fischerström ekonomen Johan Fischerström
och Ekmark läkaren Daniel Ekmark eller Ekmarck, år 1757 respondent på Linné-avhandlingen om fåglarnas flyttningar. 

28.Caroli a Linné […] Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species […], 1–3,  12 uppl.,
Stockholm 1766–1768. Denna upplaga var den sista som Linné själv redigerade. 

29. Huspräst, huspredikant och huskaplan betecknar den präst som adeln enligt sina privilegier hade rätt att hålla
sig med. Systemet med huspredikanter var omstritt och skapade ofta spänningar till församlingens prästerskap. 

30. Stenberg har maskerat efternamnet men minns fel; svågern hette Freidenfelt.

31. Egentligen charta sigillata. Officiella handlingar i kommunikationen mellan myndigheter och medborgare, såväl
utgående som vissa inlämnade, utfärdades på stämplat papper, vilket var belagt med stämpelavgift, ibland kallad
chartasigillata-avgift. 

32. D.v.s. bli prästvigd.

33. D.v.s. fick tillfälle att dra mig tillbaka.

34. D.v.s. förlita sig därpå.
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35. D.v.s. ett permanent intyg.

36.O evighet, din längd mig fast förskräcker, Johann Rists psalm i Lasse Lucidors översättning, fylld av syndamedvetande
och bävan inför yttersta domen, har nr 407 i 1695 års svenska psalmbok, där den har rubriken Om then Osaliga 
Ewigheten.

37. Lucidors originalpsalm Herre Gud, för dig jag klagar, nr 406 i 1695 års psalmbok och nr 620 i 1986 års psalmbok,
är minst lika ångerfylld som Rists psalm men har en avgjort ljusare ton, ”men den trösten jag ej glömmer/att min
broder Jesus dömer”. 

38. Dödsberedelsepsalmen Kom o Jesu, huru länge, översatt från ett tyskt original, har nr 395 i 1695 års psalmbok.
Den uttrycker dödslängtan och gudsförtröstan.

39. D.v.s. Och inled oss icke i frestelse.

40. Sophie von La Roche, Fröken Sternheims lefwerne. Af herr Wieland […], 1, Stockholm 1784. Boken är den första
tyskspråkiga romanen författad av en kvinna och utgavs i Leipzig 1771 under titeln Geschichte des Fräuleins von Stern-
heim. Von einer Freundin derselben aus Original-Papieren und andern zuverlässigen Quellen gezogen helt utan författar-
angivelse genom Christoph Martin Wieland. Verket är en brevroman efter engelskt mönster; i den tyska undertiteln
betonas på ett typiskt sätt autenticiteten i berättelsen.

41. Här rör det sig om en betydelseutveckling av ordet stambok, som ju är en generisk beteckning för den bok en
student medförde som minnesbok eller resealbum förträdesvis på utrikes resa. Stenberg menar i stället en bok, lista
eller längd över olika givare och deras gåvor till ett och samma ändamål; boken har cirkulerat mellan givarna.

42. D.v.s. vara förargad över.

43. Stenberg syftar på smalkaveldun, Typha angustifolia, eller en hybrid mellan den och bredkaveldun, Typha 
latifolia.

44.Assembléer, tillställningar eller baler för ortens högreståndsskikt, var ett viktigt socialt kitt i städernas sällskapsliv.
På assembléerna stod framför allt dansen i centrum, men det förekom också kortspel.

45. D.v.s. underkänna eller kugga; ordet har framför allt använts i Finland.

46. D.v.s. Vad kallas teologins delar?

47. D.v.s. De kallas artiklar.

48.Denna fråga är egentligen av mycket ringa värde; de kallas artiklar, något som förvisso är bekant för alla.

49. Träjon, Dryopteris filix-mas, har i äldre tid använts som läkeväxt mot åkommor som benkramp, gikt, reumatism
och inälvsmask.

50. Johan Möller, Försök til en, i naturlig ordning inrättad, lärobok i christendoms-kunskapen, innefattande et kort begrep
af wår salighets-lära, i frågor och swar; jämte bihang af 50 barnafrågor, och Lutheri lilla cateches, Strängnäs 1769.

51. Jesaja 29:13.
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52. Brevet demonstrerar franskans inflytande på aristokratins språk, exempelvis orden effaceras, attachenta och 
recompence, d.v.s. utplånas, fängslande och belöning, samt hela fraser som car en cas, où je me trouve a présent och comme
un gage de mon amitie, d.v.s. ty i de omständigheter jag befinner mig för närvarande respektive som en pant på min vänskap. 

53. En revision av psalmboken var högaktuell under 1700-talets senare hälft. Nya psalmboksförslag utkom 1765–
1767 respektive 1793. Om Stenberg syftar på en tryckt utgåva måste det röra sig om det förra, samtidigt som ordet
Nya förbryllar. 

54. Romarbrevet 5:5.

55. Legendvisan om Staffan finns i otaliga varianter. Staffanssjungning – här i en mycket förkortad form – var den
folkkäraste av julens sångtraditioner. På Lemsjöholm sker den också på Staffansdagen, d.v.s. annandag jul. Intressant
är att man här sjunger för dörr så att säga inom husets väggar. Ett fragment av dramatisk aktion märks också.

56. Johan Haartman, Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjukdomars kännande och motande, genom lätta och
enfalliga hus-medel; samt et litet res- och hus-apothek; dem til tjenst, som ej hafwa tilfälle at rådfråga läkare […], utökad
uppl., Åbo 1765. (En första upplaga hade utkommit 1759.) Haartmans läkarbok blev mycket spridd framför allt på
grund av den stora läkarbristen men också för att den noga redogjorde för gamla huskurer som människor var 
förtrogna med. 

57. Haartman behandlar refluxsjukdom i paragraf 39 under rubriken Flen och ger också ett recept mot halsbränna. 

58. D.v.s. utgången bevisar allt.                                                                                   

59. Skrivfel för Sat Sapienti, som är en ellips av ett längre uttryck och har betydelsen ytterligare förklaring behövs ej
(för den som redan vet). Möjligen har den felaktiga formen funnits i det brev som Stenberg återger.

60. Här åsyftas pastoratshandeln, där präster med sportler eller mutor kunde köpa sig en kyrkoherdetjänst. 
För farandet nådde sin höjdpunkt och slutpunkt just på 1780-talet under statssekreteraren Elis Schröderheim. 

61. D.v.s. nosgrimma.

62. D.v.s. lam, stel eller styv.

63. D.v.s. gonorré.

64. Ecclesiola in ecclesia var ett nyckelbegrepp för 1700-talets herrnhutare, som menade att fromma och andligt
väckta människor borde sluta sig samman i mindre grupper eller församlingsgemenskaper inom kyrkan. Familjen
Carpelan tillhörde denna inomkyrkliga väckelse. Det mest utmärkande draget för herrnhutismen är det innerliga
förhållandet till Jesus.

65.Sions Sånger, som trycktes 1743–1748, var herrnhutismens sångbok och den fick stor betydelse inom svenskt from-
hetsliv. På 1770-talet utkom sångsamlingen Sions Nya Sånger, ofta kallad Rutströms sånger efter huvudför fattaren
Anders Carl Rutström; även den användes av herrnhutarna. Stenbergs utsaga syftar på någon av dessa  samlingar.

66. Grönsiskor var på grund av sin skönsång särskilt omtyckta som burfåglar på 1700- och 1800-talet.

67.Ordet blyskauppfattas tydligen som dialektalt av Stenberg själv och förklaras i hans dialektordbok: ”är at se med
half tilslutna ögon eller under små blaskning med ögonlocken.”
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68. Man noterar att det är andra gången som denna melodiangivelse möter i levernesbeskrivningen.

69. Spargeras, i betydelsen ryktas; här i presens konjunktiv.

70. Egentligen händerna fullamen här säkert mer allmänt i betydelsen rikligt eller i stort överflöd.

71. Den uppfinningsrike Robinson Kruse blev upplysningshjälten par préferénce. Daniel Defoes roman utkom 
i engelskt original redan 1719 men på svenska i utdrag 1738 och i fullständig svensk utgåva 14 år senare under titeln
Den engelska Robinson Crusoes underliga och sällsamma resor och lefwernes beskrifning, af honom sielf sammanfattade
och nu på swenska öfwersatte, samt med kopparstycken utzirade, Stockholm & Uppsala 1752. Man noterar den svenska
titeln som demonstrerar tidens vacklande hållning till fiktionsprosa och självbiografier.

72. Lukasevangeliet 5:10.

73. D.v.s. färglav, även Parmelia saxatilis, den grå lav, formad som rosetter och med rynkad ovansida, som växer på
stenar och berghällar. Vid växtfärgning kunde upp till 30 olika färger fås från färglav.

74. Första Timotheosbrevet 6:12.

75. Johannesevangeliet 20:29.

76. Stenbergs julgåvor är starkt influerade av äldre tiders emblematik, där en bild förklaras eller belyses av en text.
Deviserna kan, om de inte är bibelcitat, vara hämtade från emblemböcker eller formulerade av Stenberg själv.

77. Första Korinthierbrevet 7:9.

78.Stenberg ikläder sig profeten Natans roll och tänker sig Carpelan som en syndfull men förhoppningsvis botfärdig
kung David.

79. Uppenbarelseboken 2:5. 

80. Första Korinthierbrevet 1:26.

81. Andra Samuelsboken 12:13.

82. D.v.s. Man må visa nödvändigheten av den offentliga gudstjänsten.

83. Stenberg använder enligt tidens språkbruk ordet disputation i betydelsen dissertation. Disputationen med Johan
Bilmark som preses skedde pro exercitio, d.v.s. hade övningskaraktär inför en kommande disputation pro gradu.

84. Dissertatio academica de præmiis virtutum naturalibus, quam consensu ampl. senatus philosophici in regia acade mia
Aboënsi, præside mag. Johanne Bilmark, histor. ac philos. pract. professore reg. & ordin. publico examini modeste submittit
Petrus Stenberg, V. D. M. Westrobotniensis, in auditorio majore die XV Maji anni R. S. MDCCLXXXVIII, horis ante meridiem
consvetis, Åbo 1788. 

85. En av bibelns onda demoner, framför allt känd för att skapa osämja mellan äkta makar.

86. Egentligen hette han Jahns men kan givetvis ha kallats Jansson i mer informella sammanhang.

87. Naturvetaren och teologen Johan Browallius, död som biskop i Åbo.
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88.Nr 106 i 1695 års psalmbok är en av Konung Davids psalmer, d.v.s. en psaltarparafras, Ditt namn o Gud jag lova vill,
författad av Jakob Arrhenius.

89. Först 1844 kunde enligt svensk lag kusiner gifta sig med varandra utan särskilt tillstånd.

90. Här syftas på fattigprocenten, den del av sterbhusets kvarlåtenskap som enligt lag skulle gå till underhåll av de
fattiga i en socken eller en stad.

91. D.v.s. bekväm.

92. Stenberg misstar sig; kapten Salonius är komministerns brorson.

93. Disciplinen var viktig för 1700-talets alla lantmätare och navigatörer. En vanlig lärobok i trigonometriunder -
visningen var Mårten Strömers Inledning til trigonometria plana, som utkom i Stockholm 1749 och ånyo 1778.

94. Ämnet eller frågan gäller om en under hot framtvingad ed är bindande.

95. D.v.s. är (också) Saul bland profeterna? Se Första Samuelsboken 10:12.

96. Catharina Elisabeth Miltopaeus, född de Laval.

97. D.v.s. hålla sig till den lyckliges medelväg.

98. Avhandlingsämnet är botaniskt och gäller växten havtorn, Hippophaë rhamnoides. Av Stenbergs redogörelse
framgår i vilken hög grad preses var upphovsman till tidens avhandlingar i fråga om dem som lades fram både pro
exercitio och pro gradu. Respondenten hade en mer redaktionell funktion men skulle vid disputationen givetvis 
försvara skriftens teser och rön.

99.Dissertatio academica, de Hippophaë, quam, consensu ampl. senatus philosophici, in Regia Academia Aboënsi, praeside
d:no Car. Nicol. Hellenio, philos. & med. doct. philos. prof. reg. & ord. horti acad. præs., nec non Reg. Acad. Scient. Holm.
membro, publico disquisitioni pro laurea modeste submittit Petrus Stenberg, V. D. M. Westrobotniensis. In audit. min. die  X.
Junii MDCCLXXXIX. H. a. m. c., Åbo 1789.  

100. Dedikationsepistlarna till friherre Carl Efraim Carpelan och Carl Sædenius var liksom avhandlingen i övrigt
avfattade på latin; dedikationen till Carpelan visar att Stenberg uppfattar honom som en mecenat i ett klient- och
patron-förhållande. Dedikationen till föräldrarna, Dannemannen i Umeå Socken, Ärlige och Förståndige Eric Persson,
Samt Dess Dygderika och Sedesamma Hustru Anna Erics Dotter, är skriven på svenska.

101. D.v.s. en introduktionsföreläsning.

102. Sannolikt De salute majorum sub papatu, Kiel 1688, en avhandling framlagd under den tyske teologen Johann
Friedrich Mayers presidium.

103. Stenberg hänvisar till Linné-lärjungen Anders Sparrman, vars reseskildring utkommit med sin första del några
år tidigare, nämligen Anders Sparrman, Resa till Goda Hopps-udden, södra pol-kretsen och omkring jordklotet, samt till
hottentott- och caffer-landen, åren 1772–76 […], 1, Stockholm 1783. 

104. Jeremia 1:5.

105. Jesaja 6:8.
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106. D.v.s. Jahns.

107. D.v.s. von Stedingk.

108. D.v.s. Freidenfelt.
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Utgivarna

FREDRIK ELGH (f. 1957) disputerade 1996. Han är professor i virologi 
vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. 
Sedan 2009 har han lett arbetet med utgivningen av Pehr Stenbergs 
levernesbeskrivning.

GÖRAN STENBERG (f. 1962) disputerade 1998 i nordiska språk 
på avhandlingen Döden dikterar: en studie av likpredikningar och 
gravtal från 1600- och 1700-talen. Därefter har han varit verksam 
som forskare vid Stockholms universitet. 
Han är ättling till Pehr Stenberg. 

OLA WENNSTEDT (f. 1956) är fil. lic. i nordiska språk på en namnstudie 
i ett korpusling vistiskt perspektiv. Åren 1997–2014 var han arkivchef 
vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). 
Han medverkade i utgivningen av Pehr Stenbergs Umebeskrivning 1987.

Foto: Jan Lindmark

Foto: Mattias Byström

Foto: Susanna Melin
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