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är en norrländsk självbiografi från 
gustaviansk tid. Texten, som aldrig 
tidigare utgivits, beskriver en ung 
mans livsresa från föräldrahemmet 
i en bondby söder om Umeå via studier 
i Åbo och åter till hembygden med nya
erfarenheter. Författaren berättar 
självutlämnande och detaljerat om sina
upplevelser, bland annat i sökandet efter
en livskamrat, som informator och 
huspräst i förnäma familjer under 
studietiden i Finland och som klass-
resenär i den tidens Västerbotten. 
Kännetecknande för hela verket är 
den sociala mångfalden i fråga om de 
människor Stenberg möter och de 
miljöer han vistas i. 

Verket är unikt tack vare sin långa 
tillkomsttid och sitt stora format.
Berättelsen är också omväxlande och
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mönster.

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning



�ritning 

\�\1'' .;/,;d1.:/,..�a,,,_ 

,. 

\�. 

\, ,, 
.t-,:i_\/l,m 

.. ,. � 
\ i'TrUf'-' 

\ 
. ,. ', 

or/1, 

�·\' 

ffincr ,/ 

'� 
0:0 ,fif,;,"'"-

<--



Pehr Stenbergs
levernesbeskrivning

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 1



Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 2



Pehr Stenbergs
levernesbeskrivning

Av honom själv författad på dess lediga stunder

Del 1. 1758 – 1784

Utgiven av 
Fredrik Elgh     Göran Stenberg     Ola Wennstedt

Forskningsarkivet vid Umeå universitet

Umeå 2014

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 3



Urkunden nr 19 
Forskningsarkivet, Umeå universitet

Pehr Stenberg, Pehr Stenbergs levernesbeskrivning.
Av honom själv författad på dess lediga stunder 1.

Utgiven av Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt.

Grafisk form: Inger Bodin Adamsson.

Omslagsbild: "Två fregattacklade fartyg till segels utanför avlägsen kust”,
akvarellerat kopparstick, möjligen efter Giovanni Giuseppe Allezard, 1700-talets senare del

(Sjöhistoriska museet S 1546); framsidans bakgrund: Bok 1 pag. 4 ur handskriften; 
baksidans bakgrund: Bok 1 pag. 257 ur handskriften.

Pärmens insida fram: Del av Umeå och Bygdeå socknar. 
Karta troligen ritad av lantmätare Nils Brenholm 1737 

(Krigsarkivet, Sverige Top. kartor, Litt. XI B:3).

Pärmens insida bak: S. G. Hermelin och C. P. Hällström, 
”Charta öfwer storfurstendömet Finland”, 1799.

Andra tryckningen
Tryckt i Litauen via Författares Bokmaskin, Stockholm 2015

ISBN 978-91-7601-108-9
ISSN 0284-2734

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 4



Innehållsförteckning

Förord 7

Inledning 9

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning 15

Första boken 15

Andra boken                                                           203

Noter  544

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 5



Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 6



Förord

Utgivningen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning om nästan 5 000 handskrivna sidor
har nu inletts. Det utgör för alla inblandade i arbetet och förhoppningsvis för alla framtida
benägne läsare, som Stenberg själv uttryckte saken, en glädjens stund och en möjlighet att
ta del av en omfångsrik, levande och bitvis medryckande text som ger oss en unik inblick 
i en människas livsresa under senare delen av 1700-talet och i början av 1800-talet. Under
fem år har arbetet med ansökningar om nödvändiga ekonomiska medel, optisk inläsning
av handskriven text, renskrivning av handskrift, korrekturläsande, redigering och slut-
ligen själva utgivningen och tryckningen pågått med stor entusiasm, kompetens och 
hängivenhet. Tanken att ge ut verket har funnits länge. Pehr Stenberg själv vittnar om 
att han hyste sådana planer och så sent som på 1970-talet pågick ett i förtid avslutat 
projekt i den riktningen vid Umeå universitet.

Levernesbeskrivningen måste nog sägas vara ensam i sitt slag i ett svenskt perspektiv 
och kulmen på och det mest omfattande av Pehr Stenbergs arbeten. Efter honom finns 
de tidigast kända botaniska bladen från Västerbotten och från hans penna känner vi en, 
i modern tid utgiven, utförlig samling av dialektord från Umetrakten samt ett likaledes
numera utgivet, detaljerat topografiskt verk som beskriver Umeå socken med farvatten.
Denna Umebeskrivning är en text upprättad till fem, av Stenberg själv förfärdigade, 
kartor. Dessa har tyvärr ännu inte återfunnits. Det var i efterforskandet av dem som 
initiativtagarna till utgivningsprojektet stötte på och kom att intressera sig för det 
största av Stenbergs verk, hans självbiografi med titeln Pehr Stenbergs Lefwernes 
Beskrifning. Af honom sjelf författad på dess Lediga stunder.

Arbetet med utgivningen har pågått sedan hösten 2009 vid Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). En multiprofessionell projektgrupp har lett 
arbetet och tillsammans med projektgruppen har ytterligare ett stort antal personer 
varit delaktiga i renskrivning, korrektur, redigering och annan experthjälp:
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Alf Arvidsson
Cuno Bernhardsson
Leif R. Blom
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Utgivargruppen vill här rikta ett varmt och uppriktigt tack till samtliga medverkande och till
bidragsgivare för det omfattande arbete och de ovärderliga resurser, både kunskapsmässiga och
ekonomiska, som ställts till projektets förfogande och utan vilka den nu inledda utgivningen 
av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning i fem band inte hade varit möjlig.

Umeå i oktober 2014

Fredrik Elgh                              Göran Stenberg                                   Ola Wennstedt

Utgivningsarbetet har fortgått oavbrutet sedan det inleddes och detta har möjliggjorts
av en rad generösa bidrag från olika stiftelser och fonder:

Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Magnus Bergvalls stiftelse
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Institutet för språk och folkminnen
Stiftelserna J. C. Kempe och Seth M. Kempes Minne
Kulturfonden för Sverige och Finland
Letterstedtska föreningen
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Region Västerbotten
Sven och Dagmar Saléns stiftelse
Kungl. Skytteanska samfundet
Svenska litteratursällskapet i Finland
Kungl. Vitterhetsakademien

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 8



9

Inledning

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning presenterar ett unikt men ändå typiskt livsöde. I svensk
bildningshistoria möter många begåvade och kreativa bondsöner som får möjlighet att studera
och då väljer prästbanan, i äldre tid den mest framkomliga vägen. Västerbottningen Pehr
Stenberg är en av dem.1
Hans levnad omfattar ett händelserikt skede i Sveriges historia, nämligen från sen frihetstid

och in i Karl Johanstiden. Han kommer till världen 1758 i byn Stöcke i Umeå socken. Barn-
domshemmet är tryggt men utan ekonomiska resurser. Tack vare föräldrarnas förstående in-
ställning till bokliga studier samt stöd från olika välgörare lyckas han bli student i Åbo, där
han prästvigs 1786 och promoveras 1789. Studierna bedrivs som ett växelbruk mellan aktiva
perioder vid akademin och tjänst som informator och huspräst i förnäma hushåll i regionen;
därigenom blir hans bildningsresa särskilt allsidig. År 1789 återvänder han till hembygden
och får olika prästtjänster, sist i Umeå landsförsamling där han från 1804 och till sin död 1824
är komminister.
Vid sidan av prästämbetet utvecklar Pehr Stenberg en verksamhet som med moderna ter-

mer skulle kunna beskrivas som forskning och författarskap. Inte heller detta är ovanligt för
svenska landsortspräster under sent 1700-tal och 1800-talets första decennier. Det enastående
i Stenbergs fall är den bredd och komplexitet han här demonstrerar. Hans språkliga intressen
kretsar kring folkmålet i Umeå socken, egentligen hans första modersmål, och han upprättar
en dialektordbok som han förgäves försöker få publicerad. Samma sak gäller en omfattande
topografisk beskrivning över hemsocknen. Båda verken återupptäcks på 1900-talet och utges
1966–1973 respektive 1987.2Därefter har hans herbarium kommit till forskningens kännedom;
det är det äldsta bevarade från Västerbotten. Men hans självbiografi, Pehr Stenbergs lever-
nesbeskrivning, har hittills legat outgiven.3Ändå måste den betecknas som hans största arbete
– såväl kvantitativt som kvalitativt – och kan också anses ha den bredaste mottagargruppen.
En dryg fjärdedel av självbiografin utspelar sig i Finland, där han halvt utanför nyfiket iakttar
sin omgivning. Andra textkvaliteter är Stenbergs ibland nästan skönlitterära framställning,
det rika inslaget av dialog och citerade brev samt den sociala mångfalden i fråga om människor
och miljöer. Till detta kommer Stenbergs sinne för detaljer och hans självutlämnande öp-
penhet. Det är också Stenbergs huvudopus i så måtto att det följer honom under en så lång
period. Att verket beskriver en mans väg genom livet under nästan 50 år samt har en till-
komsttid på mer än 40 år äger ett värde i sig.

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning ingår i en tradition av självbiografiska texter som kan
kategoriseras med olika genrekriterier. Den viktigaste iakttagelsen är att verket inte är en
dagbok. Däremot har det till stor del tillkommit på basis av en dagboksliknande text eller nå-
gon form av minnesanteckningar; även sparade brev har använts av författaren. Det är miss-
visande att kalla levernesbeskrivningen en memoar, som ju har tyngdpunkten på yttre hän-
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delser och förlopp. Levernesbeskrivningen är i stället en självbiografi, då den i så hög grad 
intresserar sig för huvudpersonens–författarens egen utveckling under en lång tidrymd.
I ett utgivningssammanhang är emellertid den exakta genretillhörigheten mindre viktig.

Här samsas Pehr Stenberg med Årstafrun, prosten Muncktell, amiral Tersmeden och mamsell
Louise Forsell.4 På några viktiga punkter skiljer sig dock föreliggande utgåva från dem. Pehr
Stenbergs levernesbeskrivning utges helt oavkortat och inte i utdrag eller sammandrag. Dess-
utom tillämpas större krav på språklig trohet mot originalet än vad som brukar vara fallet
med liknande texter från den aktuella perioden. 

Pehr Stenbergs Lefwernes Beskrifning. Af honom sjelf författad på dess Lediga stunder tillhör Kung-
liga bibliotekets handskriftssamling där manuskriptet har signum Acc. 2010:20. Handskriften
omfattar åtta delar eller böcker men har av biblioteket inbundits i tolv halvpergamentsband,
som betecknas bok 1, bok 2:1, bok 2:2, bok 3, bok 4:1, bok 4:2, bok 5, bok 6:1, bok 6:2, bok 7:1,
bok 7:2 och bok 8. Denna uppdelning har skett av praktiska orsaker i samband med bibliotekets
inbindning på 1960-talet och varje bok är av Stenberg paginerad för sig men löpande inom
boken utan hänsyn till senare uppdelning. Att ange det exakta sidantalet är svårt på grund
av författarens bilagda opaginerade eller oregelbundet paginerade lappar med texttillägg men
det torde belöpa sig till knappt 5000 sidor. Banden har formatet ca 24 x 21 cm, medan inlagan
har måtten ca 20,5 x 16,5 cm. Papperet är övervägande av god kvalitet och visar flera prov på
vattenmärken, bland annat det omtyckta Propatria. Stenberg har också använt ett enklare
blåtonat papper. Dessutom förekommer alltså insydda papperslappar och bilagor som tillfo-
gats Stenbergs brödtext. Stenberg har inte snålat med papper utan tillåtit sig marginaler med
rubriker och de gånger pappersytan är helt fylld av text kan det bero på att författaren i sin
skrivprocess kompletterat med tillägg och ändringar, vilket för övrigt kan ha skett lång tid
efter att huvuddelen av texten avfattats.
Handstilen i manuskriptet är den gängse tyska kursiva stilen med sparsamma inslag av 

latinsk stil. Det rör sig om en enda hand, Stenbergs egen, men på några enstaka ställen 
infogas brev och verser skrivna av andra händer. Texten är genomgående skriven i bläck. 
Manuskriptet har relativt få skador men i början av bok 5 saknas sidorna 1–22. Mindre text-
bortfall finns också här och var på grund av bläckplumpar och pappersförlust. Då texten till-
kommit under en mycket lång tid varierar handstilen av naturliga skäl. 
Verket har som alla självbiografier en dubbel tidsstruktur som har att göra med när hän-

delser i författarens liv har utspelat sig respektive den tid han har nedtecknat dem. Pehr Sten-
berg beskriver sitt liv mellan 1758 och 1807 men självbiografin påbörjas omkring 1780. Texten
har då och då hänvisningar eller uppgifter i den löpande texten som mer eller mindre förtäckt
avslöjar när Stenberg egentligen skriver. Tyvärr är det omöjligt att exakt fixera när Stenberg
tar itu med sitt skrivande generellt och den bevarade handskriften mer specifikt. Om man –
bortsett från företal som man i regel skriver sist5 – tolkar handskriften som en strikt krono-
logisk alfanumerisk sekvens skulle man utifrån åldersuppgiften på pagina 1 i bok 1 kunna sluta
sig till att handskriften påbörjats redan 1779. En sådan datering inrymmer dock flera osäker-
hetselement, framför allt insikten om att en åldersangivelse eller tidsuppgift av rubrikkaraktär
kan ha tillkommit senare. I bok 2 finns två viktiga passager som refererar till skrivandet. Med
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avseende på händelser i januari 1781 nämns att Stenberg läst en tysk levernesbeskrivning och
därigenom påverkats i arbetet med den egna. I ett avsnitt om vad som sker i mars 1782 hänvisas
med emfas till en annan inspirationskälla, en akademisk föreläsning av Henrik Gabriel Por-
than. I fråga om terminus ante quem är det däremot helt säkerställt och belagt att Pehr Stenberg
skriver in i sitt sista levnadsår 1824. Detta framgår av bok 8 och just då har han för övrigt ett
tidsavstånd på 17 år till vad som återberättas.

Pehr Stenberg var själv medveten om textens värde. Han nämner att han förvarar levernes-
beskrivningen inlåst. I ett av sina företal stipulerar han att handskriften efter hans död skall
tillhöra släkten Stenberg6 gemensamt och ej någon enskild släktmedlem men förvaras hos
den ättling som bor mest centralt eller har högst social ställning. Uppenbarligen har han här
styrts av synpunkter på tillgänglighet och önskemål om en säker förvaring. Efter Stenbergs
död har handskriften veterligen funnits hos komminister Pehr Stenberg d.y. i Umeå, folk-
skollärare Per Th. Stenberg i Lycksele, kyrkoherde Walter Stenberg i Ljustorp, revisor Erik
Stenberg i Sundsvall och fil. kand. Gunhild Stenberg i Stockholm. Den sistnämnda depone-
rade manuskriptet i Kungliga biblioteket 1964 och 2010 skänktes handskriften till biblioteket
av släkten Stenberg.7
Stenberg har själv försett texten med metatext som ger manuskriptet karaktär av bok. Han

paginerar, indelar i kapitel, sätter rubriker, gör hänvisningar inom verket, upprättar person-
register och skriver företal. Dessa drag är inte främmande för en äldre handskriftskultur, men
när Stenberg med hjälp av symboler i marginalen markerar passager som kan utgå i en tryckt
version och i ett av sina två företal medger en edition minst 20 år efter författarens död blir
det tydligt att Stenberg verkligen tänker sig en utgåva av boken om hans liv.

Utgivningen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning har en tudelad historia. Redan på 1930-
talet hade Stenbergs sonsondotter Minna Stjernlöf givit offentlighet åt texten då hon refererat
och citerat den i en serie tidningsartiklar.8 Efter att handskriften kommit till Kungliga bib-
lioteket på 1960-talet kom den att åberopas av Gusten Widmark i hans utgåva av Stenbergs
dialektordbok. Några år senare blev verket känt av Magnus von Platen, professor i litteratur-
vetenskap vid Umeå universitet. von Platen skapade uppmärksamhet kring levernesbeskriv-
ningen och lät 1977 genom en arbetsmarknadsåtgärd påbörja en avskrift, men arbetet avstan-
nade av okänd anledning.9 Resultatet av denna partiella avskrift förvarades sedan vid Umeå
universitet. År 2009 började Fredrik Elgh, professor i virologi vid Umeå universitet, och Ola
Wennstedt, fil. lic. och arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, att
intressera sig för von Platens avskrift och för att utge hela verket. De tog initiativ till en mul-
tiprofessionell projektgrupp, bildad i slutet av 2009 och bestående av forskare och arkivarier
med engagemang för saken. Till Projektgruppen för utgivning av Pehr Stenbergs levernes-
beskrivning, där Elgh fungerat som projektledare, knöts också Stenbergs ättling, fil. dr Göran
Stenberg, som 2008 hade publicerat en artikel om verket.10 Projektgruppen kom förutom
Elgh, Stenberg och Wennstedt att bestå av Alf Arvidsson, professor i etnologi vid Umeå uni-
versitet, Cuno Bernhardsson, förste arkivarie vid Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Ro-
bert Eckeryd, doktorand i historia vid Umeå universitet, Claes Börje Hagervall, fil. dr och f.d.
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förste forskningsarkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Susanne
Odell, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Umeå, Kristina Persson, fil. dr och förste forsknings-
arkivarie vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, och Carina Strömberg, f.d.
landsarkivarie vid Landsarkivet i Härnösand.
Det första arbetsmomentet för projektgruppen blev att skanna in dels den maskinskrivna

text som var produkten av Magnus von Platens avskrift, dels hela handskriften som sådan.
Den inskannade maskinskrivna texten – omfattande en knapp tredjedel av handskriften –
lästes in med OCR-teknik, varpå resultatet, den digitala texten, korrekturlästes mot Stenbergs
manuskript. Sedan organiserades en systematisk avskrift av all otydd inskannad handskrift.
Liksom under von Platens tid skedde det initialt via arbetsmarknadsåtgärder. Efterhand blev
det möjligt för projektet självt att avlöna dem som arbetat med texten, då medel influtit från
olika stiftelser och kulturfonder. Även frivilliga högkvalificerade personer har ställt upp med
sin kompetens. Mängden av medarbetare har ställt rigorösa krav på kontinuitet i processen.
Därför upprättades från början ett likriktningsdokument, en sorts lathund, där principer,
tolkningar och ställningstaganden noterades. Susanne Odell fick därvidlag en mer övergri-
pande funktion när det gäller arbetets likformighet över tid. En liknande roll har senare Robert
Eckeryd haft, i synnerhet när det gäller behovet av korrektur av allt avskrivet material. Han
har också givit form åt handskriftens genealogier.

Redan från början stod det klart att projektgruppen ville utge hela Pehr Stenbergs levernes-
beskrivning i oavkortad form. En viktig fråga blev emellertid hur man skulle förhålla sig till
författarens olika tillägg och strykningar, ändringar som i sig är intressanta då de bär vittne
om verkets genes men också kan ha språkvetenskaplig betydelse. Slutsatsen har blivit att 
offentliggöra levernesbeskrivningen på två skilda sätt. Först publiceras verket i en traditionell
bokutgåva och vid en senare tidpunkt i en mer komplex nätutgåva, som företer alla Stenbergs
egna redigeringar i skrivprocessen. Avskriften är utförd så att denna tvåfaldiga utgivning är
möjlig.
Bokutgåvan om fem band med register i sista bandet är ändå det primära målet för pro-

jektgruppen. I ett utgivningssammanhang följer den principen om sista handens utgåva så-
tillvida att Stenbergs strykningar och tillägg beaktas. Överstruken text ingår inte i utgåvan
och tillagd text har infogats i den kontext där den hör hemma att döma av författarens in-
sättningstecken eller textplacering. Stenbergs manuskript har alltså betraktats som ett bok-
manuskript även i modern mening, varigenom föreliggande edition blir en utgåva auktoriserad
av författaren. Enda undantaget är Stenbergs fyrkantssymboler, som enligt ett av hans två fö-
retal markerar avsnitt som kan utgå vid en tryckning, antagligen för att innehållet är för öp-
penhjärtigt eller för trivialt. Dessa markörer har nu bedömts annorlunda och betraktats som
en rekommendation mer än ett obligatorium; däremot redovisas fyrkanterna i utgåvan.

Utgåvan är inte diplomatarisk – man kan här jämföra med Metta Lillies dagbok11 – men har
en hög grad av trohet mot Stenbergs originaltext. Så kallade uppenbara felskrivningar behålls
i utgåvan och markeras inte med sic. Skillnaden mellan stor och liten bokstav observeras utan
egentlig hänsyn till kontexten. Vissa bokstäver, särskilt d/Doch m/M, har i den paleografiska
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tolkningen dock analyserats med nästan lika stor tonvikt på bokstavens relativa storlek som
på formen i sig enligt det tyska skrivstilsalfabetet. I fråga om enstaka bokstäver har tolkningen
av åochä i vissa fall gjorts med starkt hänsynstagande till ordets betydelse eller sammanhanget
i övrigt. Sammansatta ord återges som de möter i handskriften, d.v.s. sammanskrivna eller
särskrivna samt med eller utan bindestreck. Stenbergs interpunktion är inte normaliserad
med två undantag. En särskild sorts vågräta streck som ibland förekommer mellan meningar
och som möjligen haft något slags vag skiljeteckensfunktion för Stenberg, trots att omgivande
meningar i övrigt avslutas med skiljetecken, har strukits ur utgåvan för att underlätta läs-
ningen. Vidare har två kommatecken följande omedelbart efter varandra återgivits med ett
enda kommatecken.
Ett större ingrepp har gjorts i fråga om citationstecken. Stenberg har här ofta använt cita-

tionstecken enligt en äldre konvention vid varje ny rad, vilket givetvis varit omöjligt att
behålla i utgåvan. Dessutom har han anföringstecken kring indirekt tal och erlebte Rede samt
har vanligen låtit citatet omfatta även sägeverbet och egna kommentarer kring kommuni-
kationen. Med hänsyn till den tryckta textens tillgänglighet för olika grupper av läsare har
återgivandet av citationstecken normaliserats till att omfatta endast regelrätta direkta utsagor
efter nutida språkregler. 
Också förkortningar har normaliserats. Stenberg använder flera olika förkortningstekniker

och förkortningstecken, såsom punkt, nasalstreck och andra särskilda tecken. Kolon är dock
hans mest frekventa förkortningstecken och alla förkortningar har noterats med kolon. Ibland
upplöses förkortningen i en förklarande hakparentes. Som en sorts förkortning fungerar
Stenbergs och tidens gängse tecken för öre, runstycke, skålpund och lispund, som i utgåvan
representeras av myntslaget eller viktenheten inom hakparentes. Även bindestreck har nor-
maliserats. Bindestreck vid radslut har bedömts från fall till fall och uteslutits om de avviker
från samtida norm och framför allt från Stenbergs eget bruk. Alla bindestreck noteras som
dubbla bindestreck, vilka har avgjort störst frekvens i Stenbergs eget språk.
Spatier i relation till skiljetecken, bokstäver och text har överlag normaliserats i enlighet

med nutida typografiskt bruk. Kustoder har uteslutits och samma sak gäller anvisningar om
att vända sida, vilka inte är tillämpliga i en utgåva där man ej följer originalets sidindelning
som i en diplomatarisk utgåva. Stenbergs understrykningar återges med kursiv utom i fall där
en understrykning av ord har en tydlig citatfunktion och återges med citationstecken. Sten-
bergs mellanrubriker har genomgående placerats i marginalen och satts okursiverade, d.v.s.
även om handskriften har understrykning. I marginalrubrikerna sammanhålls årtal och 
månader eller årstid också i de fall då handskriften har ett inskjutet ord av annan karaktär,
vilket alltså i utgåvan följer efter dateringen. 
Skadad och oläslig text markeras med tre divis i följd inom hakparentes men ibland med

särskild notis inom hakparentes. Med mycket få undantag har inga emenderingar eller kon-
jekturer gjorts vid lakuner. De enstaka gånger förslag till tolkning noteras sker detta inom
hakparentes. Sakfel vad avser personer och tidpunkt för olika händelser rättas ibland i slut-
noter. Stenbergs egna fåtaliga noter har satts på samma trycksida som fotnoter.
Pehr Stenbergs släktregister, d.v.s. hans stamtavlor över den egna släkten och andra hustruns

släkt, har inte kunnat återges exakt som de står i handskriften med hänsyn till läsbarheten.
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I stället har omfattande stamtavlor styckats upp i flera uppställningar men med tydliga hän-
visningar dem emellan. En annan redigerande åtgärd som är tänkt att underlätta läsningen
och förståelsen är att generationer och personer numrerats. Däremot har principerna för av-
skriften av texten i släkregistren varit desamma som för handskriften i övrigt.

I utgåvans sista band planeras ett sakregister, ett ortregister och ett personregister avseende
hela levernesbeskrivningen. Utgåvan är illustrerad med enstaka faksimiler ur handskriften.

1 Om Stenberg se ”Pehr Stenberg” i Svenskt biografiskt lexikon 33, utg. Åsa Karlsson, Stockholm 2008, s. 233–236,
och Västerbotten 2011, nr 4, som är ett temanummer om Pehr Stenberg. Ett antal bidrag från Pehr Stenberg-symposiet
vid Umeå universitet 3–4 oktober 2012 finns utgivna i Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok 2013, Umeå 2013.

2 Pehr Stenberg, Ordbok över Umemålet 1–2, utg. Gusten Widmark, Uppsala 1966–1973; Pehr Stenberg, Pehr Stenbergs
Umebeskrivning, utg. Margit Wennstedt, Umeå 1987.

3 Om levernesbeskrivningen se fr.a. Göran Stenberg, Ola Wennstedt & Fredrik Elgh, ”Pehr Stenbergs levernesbe-
skrivning”, Biblis 62, 2013, s. 55–69. 

4 Märta Helena Reenstierna, Årstadagboken: journaler från åren 1793–1839 1–3, utg. Sigurd Erixon, Arvid Stålhane
& Sigurd Wallin, Stockholm 1946–1953; Johan Fredric Muncktell, Prosten Muncktells dagbok 1–3, utg. Magdalena
Hellquist, Västerås & Uppsala 1979–1995; Carl Tersmeden, Amiral Carl Tersmedens memoarer 1–6, utg. Nils Sjöberg
& Nils Erdmann, Stockholm 1912–1919; Louise Forsell, Mamsell Forsells dagbok, utg. Ingeborg Nordin Hennel, Malmö
1988.

5 En paleografisk analys stöder också uppfattningen att Stenbergs företal tillkommit i ett senare skede.

6 Släkten är f.ö. förhållandevis tidigt utredd och finns representerad i O. C. Ahlström, Norrländska slägter: genea-
logiska och biografiska anteckningar 1–2 m. suppl., Östersund 1890–1892. En mindre talrik gren härstammar från
Stenbergs son komminister Pehr Stenberg d.y. i Umeå, men en annan gren har haft stor spridning genom sonen
Carl Erik Stenberg, som var häradshövding i Norrbottens norra domsaga.

7 Bevekelsegrunderna till släktens donation var författarens egna önskemål om en säker och central förvaring, 
bevarandeaspekten i ett modernt perspektiv, släktens oförmåga att tillgodogöra sig texten av paleografiska skäl,
den långa depositionstiden, bibliotekets inbindning av handskriften samt planerna att utge verket i tryck.  

8 Minna Stjernlöf, ”Från ’getarkonten’ till prästkappan: ur en 1700-tals västerbottensprästs anteckningar”, Väster-
bottens-Kuriren 12–25 november 1938.

9 Den första som var sysselsatt med att avskriva levernesbeskrivningen var Karin Larsson, då Johansson, senare
bibliotekarie vid Västerbottens museum i Umeå.

10 Göran Stenberg, ”Att skriva för andra: om en levernesbeskrivning i Kungl. bibliotekets handskriftssamling”, Biblis
43, 2008, s. 66–70.

11 Metta Magdalena Lillie, Metta Magdalena Lillies dagbok 1737–1750: en västgötsk släktkrönika, utg. Jessica Eriksson,
Stockholm 2008. Erikssons utgåva följer exv. manuskriptets radindelning.
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Petter Stenbergs
Lefwernes Beskrifning.

Första Boken.

Af honom sjelf författad

på dess

Lediga stunder
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Företal.

Benägne Läsare!

Här hafwer du Min Gunstige Läsare ett ringa arbete, som jag wid lediga stunder har sysselsatt
mig med just för att roa mig sjelf; Men at du, min Gunstige läsare, skulle finna dig, wid 
genomläsandet deraf, lika road kan jag hwarken wänta eller begära. Jag är nögd om du håller
det till godo, utan at ondskefult det aldeles klandra, och förakta. Men är du så wis och förnuftig,
at du kan häraf hämta och draga några lärdomar; si så har jag wunnit mera än jag har wäntat.

Lefwernes beskrifningar är en lecture, som är både roande och nyttig för folk af alla stånd. I
den finner den olärde anledningar at gifwa akt på sig sjelf och ej aldeles förakta de små om-
ständigheter, som honom hända kunna. Där finner den Lärde outöseliga källor utur hwilka
han kan ösa och hämta nya kundskaper; Ty Theologen ser der oräkneliga spår af Guds försyn
och underliga styrelse; Philosophen ej mindre plan till kännedom af Menniskans själs egen-
skaper, förmögenheter och passioner: En kännedom, som intet mindre interresserar Rhetorn
och Moralisten än Psycologen. I lefwernes beskrivningar finner den dygdige mångfaldiga nya
och kraftiga upmuntringar till att beständigt fortfara i sin dygd; och den lastfulle har där ej
färre anledningar, som kunde afskräcka honom ifrån lastens utöfning, om han endast wille
wårda sig så mycket at gifva akt derpå. etc: etc: Åtminstone har jag altid warit mycket road af
en sådan läsning, och har wärkeligen hämtat deraf både lärdomar och upbbyggelse. I samma
afsikt har det ock fallit mig in, at wid lediga stunder sjelf uprätta min lefwernes beskrifning,
hwartill ock åtskilliga andra anledningar hafwa determinerat mig, om hwilka jag på sitt ställe 
i sjelwa historien, widare får tala. 

Du torde min Gunstige Läsare finna dig stött öfwer de ringa och obetydeliga händelser, som
jag anförer, och öfwer den widlöftighet, som jag följakteligen brukar. Men du bör komma
ihog, at jag just med flit sådant skrifwit hafwer för at i möijeligaste måtto wisa hurudana
mina ord och mina tankar hafwa warit wid hwart tillfälle, hwilka, åtminstone till innehållet
hafwa warit just sådana, som jag dem anfört hafwer. Föröfrigit bör du ärindra dig, at första
boken handlar endast om min barndom, och således kan du deri ej heller annat wänta än
barnsligheter. Somliga omständigheter äro dock sådana, at fast det äro obetydliga, så hafwa
de dock gifwit anledning till något mera betydande som framdeles kommer at omröras. Om
sanningen af hwad jag har skrifwit bör du deraf blifwa öfwertygad, at jag så upriktigt har om-
rört mina fel och förseelser och önskar at sådant måtte lända dig till rättelse och warning.

Stylen torde ock förefalla Dig mindre sirlig, tung och släpande; men om Du gifwer akt på 
följande, så torde Du ock det öfwerse. Ty 1:o ware dig kunnigt, at detta arbetet endast är sjelfwa
det ohöfsade Conceptet sådant som det första gången är flutit ur pennan. 2:o At hwar och en
merendels har sin egen styl, som till och med kan förråda skribentens humeur, och som ej
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alltid står i ens magt at ändra. 3:o Tillåter icke heller den, af alla små händelsers uprepande,
tiltagande widlöftigheten, at tänka på stylens fägring, ty då skulle wärket blifwa oändeligt
och taga ingen ända. 4:o At jag har endast skrifwit för min egen räkning, utan at tro, at det
nånsin skal komma ut för Allmänhetens ögon. Men skulle någon, efter min död, tycka, at
detta arbetet skulle förtjena, at komma ut i dagsljuset; så wil jag hafwa utgifwaren påmint,
at han då måtte utesluta de stycken helt och hållit såsom mäst onödiga, wid hwilka i margine
står detta tecknet ☐, såsom ock det som är inneslutit innom detta, äfwen i margine satte 
tecken┌

└  eller ┐
┘, och dessutom hwad han widare kan tycka wara onödigt. Åtminstone at

han måtte draga tilsamman, det som kan kortare anföras, och isynnerhet gifwa meningarna
något sirligare sammanhang där de det kunna behöfwa.

Detta min G: L: war det lilla, som jag vill hafwa dig påmint förr än du läser detta arbetet; Och
önskar dig derwid af alt hjerta, alt nöije; men förnämligast, at Gud måtte gifwa dig den nåden,
at rätt lära känna dina swagheter i anledning af mina, at du så mycket bättre må wakta dig
för at falla i de samma gropar, som jag kan hafwa stupat i. Och beflitar du dig därom upriktigt;
så lärer det icke heller länge dröija förr än du blifwer öfwertygad om den sanningen, at barns-
ligheter och dårskaper åtfölja oss altid i hela wår lefnad; och at den ena intet har något at
skryta framför den andra. 

Till slut önskar jag Dig Guds oändeliga wälsignelse så i lekamlig som andelig måtto, och önskar
at, efter döden få lära känna dig i de sällas ewiga boningar för at tilsammans få låfwa den 
Guden, som så underligen här i werldene har styrt wåra öden. Adeiu. 

Widare: Se Företalet till Andra Boken, samt pag: 19. och 20. noten i 1. Boken. 
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In Nomine Iesu. 
Utförlig berättelse utaf de märkwärdigheter 
som har tildragit sig, uti min korta lefnads
tid.

Pett: Stenbergs 
Lefwernes beskrifning 
Första Boken.
Innefattar 20. år 9. månader.

Ingång. 
Ehuru min korta, och hit intil förda wandel
och lefnad, är af mycket ringa betydenhet, så
fins deruti dock mycket, af sådant, som ej bör
undgå min upmärksamhet. Många prof af
den store Gudens godhet, blifwer jag warse,
hwilka jag låtit mig wederfaras, ofta utan
någon rätt eftertancka, hwarifrån den har
kommit, e:r huru wärdig jag har warit, at den
åtnjuta; mycken barmhertighet ur den milda
Gudens hjerta upprunnen, har städse omgif-
wit mig usle syndare, utan at täncka derpå,
mycket mindre tilbör:n hembära Herranom
lof och tacksägelse derföre, Hwilken dock al-
lena gör tekn och under ibland menniskors
barn; Huru mycken nåd hafwer icke den kär-
leks rike Guden utöst och likasom slösat på
mig den jag dock wissa tider plat förgätit.
Mycket godt har jag åsidosatt, som jag både
kunnat, haft tilfälle, och bort göra; mycket
ondt har jag bedrifwit, och ofta nog ökat
synd på synd, och dermed ånyo korsfästadt
Christum; men at korsfästa mitt egett kött
med dess lustar och begärelser, derom har jag
ej altid warit lifligen bekymratt. Derföre wil
jag i korthet, och så mycket jag mins, genom
se min lefnads rulla; och det til min egen rät-
telse och förbättring, samt til Guds namns
och äros uphöjelse, Och til hans pris och låf,
som så underligen har styrt mina fjät och
upehållit mig, at jag ännu lefwer frisk och

sund, både til själ och kropp. Men store Gud,
du som ser in i menniskornas hjertan och
ransakar njurarna, war nu hos mig i detta fö-
retagande, såsom ock i alt mitt wäsende, styr
nu min penna och mina tanckar så, at jag
måtte upprigtigt ärkänna mina fel och swag-
heter, och intet blygas at i dags ljuset, och för
mina egna ögon ställa mina brister, ty du,
som är sjelfwa Godheten, har ju sjelf uti ditt
heliga ord sagt, at om menniskans synder wo -
re med en järnstyl uptäknade och för hela
werlden lagde, så skal dock Iesu Christi ro-
senfärgade, och på det förbannade korsens
träd utgutna blod, utplåna dem alla utur
Guds wredes och minnes bock; allenast men-
niskan med en lefwande tro, som har en fast
förtröstan på din nåd, til grund, antager den
tilbudna saligheten. Ty det heter: Om edra
synder woro blodröda, så skola de dock warda
snöwita, och om de än woro såsom en rosen -
=färgo; så skola de dock warda såsom en ull.1
Si detta är mitt hopp och min förtröstan. När
jag omrörer mina händelser och omskiften,
så låt det ske til din ära och lof min Gud:
hjelp at jag ej måtte tilskrifwa min egen
klockhet, försigtighet och förståndet, som
alena hörer Gudi til; och för hwilket jag har
at tacka din outgrundeliga wishet, godhet,
barmhertighet, kärlek, och almagt.

I. Capitlet.
Härkomst, upfostran och upwäxt.

Af höga förfäder och urminnes Anor, som
räkna sin uprinnelse nästan före tidens, och
på hwilka människorna i sin blindhet sätta
så högt wärde, har jag ej, at skryta: men så
har dock Gud förlänt mig den nåden, at se
min uprinnelse utaf ärliga och dygdiga för-
äldrar som under sjelfwa walmaret och bla-
garnet äfwän har åtnjutit ett så stort mått af
allmagtens godhet, och försynens outgrun-
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deliga styrelser. Min Fader är således Danne-
mannen Eric Pers son i stöcke by, Umeå
Sokn, och Wästerbotns Län; född år 1733.
Han är son til Petter Nils son i ström, 1/4 mil
belägen ifrån förstnämde by. Denna Petter
Nilsson, min Farfar, dog tillika med sin kjära
hustru, samma åhr och weka 17442 då en swår
sjukdom grasserade och lämnade efter sig
sex omyndiga barn, 3 söner och 3 döttrar.
Min Farbror Lars Ström (nu Upsyningsman
så wäl wid Sjö Tulen i Rathan, som wid Lant
Tullarna i Umeå) såsom den yngsta af alla,
lekte ännu på gålfwet, i sin oskyldighet, och
smakade det nöje, som menniskan i sin kålt
pläga roa så wäl sig sjelf som sina Föräldrar;
utan, att känna wärdet af den förlust, som
han lidit. Min Fader war wäl några åhr äldre,
men ej ännu hunnit til den stadga, att kunna
förse sig sjelf; utan war hemma under sina
äldre syskonens upsigt och skötsell tils han
blef 18. åhr; då han sedan år 1752 kom til
stöcke by: hwarest han först såsom dräng
tjente i fem åhr hos min Framledne Morfar
Dannemannen Erick Matsson, som war
barnfödder uti Oborda by 1/2. mijl derifrån,
belägen på en stor holma wid utloppet af
Umeå elf; men trädde år 1757 d: 12 Aug. i äg-
tenskap med min Moder Anna, född år 1732.
i Maji. månad dotter til sist nämde Eric
Matsson. samma åhr blef deras ägtenskap
wälsignad med en arfwinge, som i det heliga
dopet blef kalladt Anna Catharina, hwilken
ännu lefwer. Men åhr 1758 d:n 18. December,
är den dag från hwilken min korta lefnads
periode tager sin början, och på hwilken jag
har blifwit delagtig af denna werldsens för-
måner, och swårigheter. Sedan blef jag uti
det heliga dopet kallad Petter, efter min Far-
far i ström. Fadrarna woro, mansfolks 1:o då
warande Coministern wid Umeå stads för-
samling, Herr Cristian Svanström. 2:o 
snickaren derstädes, Anders Norström. Fru-

entimmers 1:o förenämde Comministers Fru
=== Swanström född Norberg, 2:o Afske-
dade såldatens Morten Nilsson Topps dåtter
Margareta ifrån stöcke by. Uti min spädaste
barndom behagade den högste Hela wärlde-
nes Monark, pålägga mig en mycket swår
barna sjuka, som man gemenligen plär kalla
ris,3 med hwilken jag plågades i 3 års tid, och
war så eländig, at mina Föräldrar trodde at i
mig se en krymplinge, som i alla Deras Dagar
skulle wara dem til last, och en orsak til en
sorg, som skulle följa Dem ända i grafwen; ty
mina ben woro helt ihop krymtna, och i tre
års tid lågo de ständigt i kors. Under denna
sjukdomen war jag twå särskilta gångor så
nära döden, at de ej sågo mera tecken til lif
hos mig än at det då och då helt litet pickade
i halsgropen; och min mor hade redan til-
lagat åt mig dödskjortan och andra swepe-
kläder. Den sednare gången då jag war så där
eländig woro Morfar och Mormor aldeles re-
sefärdiga til et brölopp; men som de sågo
mig nästan död så kunde de ej fara; utan bör-
jade åter kläda af sig och måste blifwa hem-
ma. Under denna tiden kom en gång Olof
Michaelssons hustru i Obola in till min Mor
och när hon en stund hade stått och sedt på
mig, som låg i waggan, så sade hon: ”Ach så
hygglig han är, jag tror rätt det blir en Prest åf
honom.” Hwilket då wäl war en hastig yttran;
men som dock wärekligen nådde sin fullbor-
dan. Men min Mor tänkte då: jo mina barn
skal blifwa prester, det lärer se ut det (eller
bli derefter) ty hon kunde ingen ting mindre
komma ihog än sådant. Men Herren Gud,
som på mig wille wisa sin almagt och sina
under, han säger jag, wille icke längre låta en
så frätande sorg, förtära så ömma föräldrars
hjertan, Derföre skaffade han mig bot der-
före, genom hwilken tillika med mina För-
äldrars Ömma wård och skötsel, jag började
åter få min tilförene aldrig hafda hälsa; så at
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jag började sitta på gålfwet för mig sjelf,
samt stiga upp wid stolar. 
En dag, då mina föräldrar woro ute med

det öfriga tjenstefolket på sitt arbete och min
förenämde Morfar war allena inne så hade jag
stigit upp wid en stol och första gången gått
några fjätt öfwer ett gålfträ. Ingen Prins, som
blir ur fängelset dragen, och uphögder på Ko-
nunga Tronen, då han wäntade döden; Ingen,
som har fallitt i sjön och utur sluppit på det
torra: Ingen slaf, som har åter fått friheten;
Ingen Fader som har ingen=funnit sin förlo-
rade son; Ingen benådad Lifs fånge, Ja Ingen;
ifrån yttersta förderfwet befriad kan wara
gladare än min Moder blef då hon hörde den
hugneliga Posten: ”din son har gådt tre fjätt.”
Sedan gjorde Morfar mig en käpp, med hwil-
ken jag så öfwade mig, at jag innan kort up-
lifwade min Mors wacklande hopp i det jag
gorde mina resor öfwer hela golfwet. Men
store Gud, huru mycken tacksägelse pris och
lof är jag då icke skyldig: ty Tu hafwer mig
slagit och åter helat, Tu hafwer bewist din
barmhertighet och Dina under på mig: Jag,
som fordom war en krymplinge, har nu at
tacka Dig för de rakaste ben, sundaste lem-
mar och en den friskaste kropp.

År 1760 d:n 19. Martii hade jag fått en Bror,
som i det heliga dopet bekom det namnet
Erick, om hwilken jag nedan före på sina stäl-
len någodt skal omröra. Följande året d:n 22
Julii skänckte Gud mina Föräldrar en dotter
och mig en syster, som i dopet blef kallat Mar-
gareta, så at wi redan woro fyra och alla myc-
ket sjukliga. Året derpå eller 1762. d:n 6. Oc-
tob: hade jag åter en Bror, som kallades An-
ders, han war mycket rolig och stilla i sin
barndom, så at mina Föräldrar knapt wiste at
De ägde honom. År 1763 d:n 23. December
öcktes åter wårt antal med en Bror wid namn
Lars; som dock dog samma år. 

Wid denna tiden om sommaren feck jag lof,
att följa min Mormor till Kyrkan dock en-
dast till fots, ehuru jag blott war fem år gam-
mal och min bror Eric, som ock war med,
war ett år yngre. Wi marcherade så en på
hwardera sidan om henne och hölt i hennes
kjortel; och då hon låfte oss få hwila wid
Lapphättan (en sten som så kallas) frågte wi
om där woro lappar; ty wi woro mycket
rädda för dem. Där fingo wi ock äta. I början
ifrån byn sprungo wi helt glada förut; men
som wägen war hela milen lång, så blefwo wi
till slut ganska trötta, hälst min bror, som
efter hwart 20. steg satte sig midt på sand
wägen och sade: ”bär mig Mormor.” som war
för henne, såsom gammal och orklös, omöj-
ligt, en annan hustru som war kommen i
wårt sälskap, wille bära honom; men det til-
lät han icke heller. Wår hwila, under det wi
wäntade på färje karlen och under roendet
öfwer ån, upfriskade oss dock så mycket, at
wi kunde springa upfröre å=backen. Derpå
anlände wi straxt till hamn= eller Körkbys-
stugan, hwarest min Far och en annan höllpå
at lägga golfwet, och wi måste derföre wistas
och ligga om natten i stallet bakom krubban:
Sådant war mitt härberge på min första Kyr-
koresa. Dagen derpå följde wi Mormor i kyr-
kan, och då Min Far såg, oss uti bänken, så
wattnades hans ögon af tårar, såsom han sjelf
sedan har berättat, och tänkte derwid: måt-
te dessa mina kära barn, som jag nu första
gången, O! Herre ser i dit hus, altid wara och
blifwa af dig wälsignade och wårdade. Och
huru hafwer icke Herran hört hans bön: ty
ho skulle hafwa kunnat gissa till, at jag, som
då låg under krubban, skulle sedan i samma
kyrka såsom en Herrans tjenare förkunna
Guds ord. På hemresan fick wi åka.
Icke långt derefter, feck jag följa min

Morbror Matts Erics son ut på fjärden. Och
som jag ej wille sitta stilla i båten, så sade han
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till mig: ”sitt stilla gåssä, at du ej faller i sjön.”
”Åhå,” swarte jag så stormodigt, ”jag har sutit
i båten en gång förr jag.” och tykte mig wara
en hel kakse efter det nu war andra gången
jag war till sjöss.
Någon tid efter första Kyrkogången fölgde

jag min Far till Kyrkan, och satt också med
honom i bänken. Jag war då wid pass 7. a. 8.
år. Oförtänkt feck jag då se min far gråta, och
strida tårar runno utföre hans kinder; det war
emot slutet af Predikan. Jag undrade högeli-
gen hwad som feltes honom, och fruktade, at
någon sido kamrat hade gjordt honom något
ondt; ty jag ännu för ung för at kunna ut-
grunda orsaken till hans tårar; Imedlertid
oroade det mig at se honom gråta; men wå-
gade icke fråga honom derom såwida jag
alfwarsamt war tillsagd, at sitta tyst och stilla
i Kyrkan. Men när jag kom till mognare år och
mera eftertanka och jag kom ihog händelsen,
så begrep jag först, at han rörd af Predikan
fälde tårar.

Samma tid började jag, som nu geck på sjette
året, at Studera i A. b. c. boken under min
Moders upseende, hwilket geck rätt braf
emedan den Högste hade begåfwat mig med
et godt minne, och min trogna Lärmästarin-
na sparade ej eller någon möda, at inplanta
uti mig ett tydligt begrepp om bokstäfwerna
och rediga stafwelser. Min Far åter igen, som
war en den färmaste läsare uti sitt stånd, (här
gäller anmärkningen nedanföre pagen: 19.)
hade först icke tid för sitt myckna arbete,
hwarföre han ock sällan war hemma, at lära
och underwisa mig, och för det andra ägde
han ej de egenskaper, som fodras hos dem,
som skola underwisa barn; ty han war alt för
sträng så, at han tog ifrån dem alt mod, och
deremot injagade en rädsla hos dem igenom
sitt skarpa tal så snart man stapplade ett
enda ord; ty han ägde ej tålamod, at säga

samma ordet twå gånger, fast han wid alla
andra tilfällen hade nästan ett öfwernattur-
ligit tålamod. Hwaraf all continence förtogs
dem, så at de knapt wågade öpna sin mun.
Häraf ser man, at en alt för sträng upfostran,
som forntiden så mycket behagade, aldra
minst bidrager til sitt ändamål, nemlig at in-
planta kärlek til dygden och afsky för lasten
uti de unga och späda plantornas hjertan. Ty
alt hwad de göra, ehuru godt det ock wara
må, sker med et olideligit twång och största
olust, emedan de twingas dertil, såsom oxen
för plogen. Då de intet annat kunna än sucka
under sitt slafweri, emedan de hafwa förlorat
sin natturliga frihet, som är menniskans äd-
laste och dyrbaraste clenod. Och under alt
detta, man må prädika moralen för dem
huru skarpt man will, så hysa de dock uti sitt
hjerta många syndiga och orena lustar och
begärälser, samt mycket ondt, som wida öf-
wergår de goda böijelser, som meniskorna
medplantade äro, hwilket onda de omöjeli-
gen kuna eller wilja anse med så fula ögon,
som de wärkeligen förtjäna; emedan de ald-
rig med förnuftiga och tydeliga bewis samt
klära skäl, utan blåt med widjor och ris, blif-
wit öfwertygade om detta onda. Hwaraf föl-
jer, at så snart barnen engång undslippa
föräldrarnas ögon och börja lefwa efter sin
egen smak, så täncka De, nu skal jag tillfullo
prophitera af min frihet, den jag så länge
warit i mistning om. Och således lämna de
sina begärelser fria tyglar, uti hwilka de
framrusa ända i sjelfwa fördärfwet. Men nu
åter til wårt ämne igen, hwarifrån jag litet
afwikit för sakens betydlighet skull.
En ganska stor orätt skulle jag göra min Far

om jag skulle tilwita honom en så alt för stor
stränghet emot sina barn. Nej en sådan war
han icke, utan syntes allenast hans stränghet
när man skulle läsa för honom. Och som han
sjelf, som sagt är, kunde wäl läsa, så gorde det
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honom lika ondt, när någon felade på en enda
bokstaf, som en falsk ton gjör honom ondt,
som har et fint och genomträngande gehör.
Sant är det wäl at han hölt oss i skälig aga,
dock utan någon stränghet, och måst jag be-
känna, utan at såra sanningen, at han oftare
wisade förmycken flathet, än förmycken
stränghet: med ett ord: hans principe war, at
barnen borde lyda honom, med kärlek och
wördnad, hwarföre han också wisade oss kär-
lek och ömhet just när han hölt i riset. (se ne-
danföre pag: 19. i anmärkningen.) Derföre
fara de ganska wilse, som täncka, at ibland
pöbeln fins aldeles ingen upfostran, eller anse
de den wara mycket bakwändt; den senare
kan jag icke neka at ju icke den har inqwar-
terat sig på de flästa ställen; men icke des
mindre, har den förnuftiga barna upfostran
dock sitt logement der ibland. Och om man
går til hufwudstäderna, skal man finna
samma delning ju äfwen ibland de förnämsta
på wist sätt. Men åter til ämnet.
Men min Moder war så mycket mera be-

qwäm til at underwisa oss i läsande, som hon
war mera wan at umgås med barn och kunde
bättre med hyckleri upmuntra oss, derföre
har hon också måst wara allas wår lärmästa-
rinna. (Förundra icke, at jag talar i plurali; ty
jag talar nu om alla mina syskon.) hwilket äm-
bete hon så troligen beklädt, at en annan af
hennes gelikar knapt har kunnat göra det
bättre. (här gäller anmärkningen pag 19.)
År 1765. d:n 21. Julii blef åter wårt antal för-

ökt med en bror wid namn Mathias, som
samma år dog. Wid denna tiden kunde jag läsa
i bok nästan hwar jag wille. Ofta föll det mig
inn at läsa uti A. b. c. boken, den jag då nästan
et halft år aldrig hade sedt, och det sjelfmant
utan någons påminnelse. (här gäller anmärk-
ningen pag 19.) Föröfrigit studerade jag uti
Spalm boken; wid pass 2:ne Epistlar och Evan-
gelier om dagen, wid min lärmästarinnas sida.

När jag då hade så öfwat mig med innan läs-
ning, at jag kunde läsa hwart jag wille, så bör-
jade jag at studera på Catechesen Både Lutheri
som Svebelii.4 hwaruti jag så progresserade, at
jag hant på min älsta syster. Wi kunde honom
båda ganska wäl ända till fjerde hufwudstyc-
ket, när wi år 1766. för första gången, præste-
rade Catechesai examen tillika med en wår
Cousin, som ock så war hos oss, och war 15. år,
hwilken mina Mor Föräldrar hade tagit til sig
at upfostra, sedan hans moder min moster war
blefwen död, Denna examen skedde i ett torp
3. weckor för det allmänna läs förhöret, til
hwilket senare hwarken wi såsom små fingo
resa, ej eller han emedan han skulle wara hem-
ma och wakta gården, och efter det nu war
lägligit tillfälle i torpet, emedan Herr Com-
ministern Flur der i Sockn, war der och skrif-
tade en gammall blinder Gumma, så hade
mina Föräldrar oss dit, då Han wid samma til-
fälle förhörde oss. examen för oss aflopp braf,
fast jag för min del war ganska blyg, hwilket
fel jag altid haft och ännu ej rätteligen öfwer-
wunnit; men det mins jag noga, huru Prästen
frågade min Cousin den 32:dra frågan i femte
hufwudstycket, och huru ganska roligt och
besynnerligt det förekom mig när han läste
dessa orden: ”1:o natturligit och gement
ätande och drickande, dermed brödet och wi-
net tages i munnen, nedswäljes och smältes i
magen.” hwaraf jag sedan blef så hågad, at läsa,
på det jag skulle hinna dit och få lära det styck-
et. Häraf ser man huru mycket, ofta, en ganska
litet betydande sak kan upmuntra barn till flit
och beskedlighet. Tilförene war jag stundom
ganska ohågad, och isynnerhet när jag skulle
lära andra trones Artickeln i Svebilii Cateches,
hwarest jag hade min wissa läxa om dagen,
hwilken jag skulle upläsa för min fader om
aftnarna när han kom hem; men kunde hänne
aldrig. I början bannade min fader mig: men
det halp intet, jag läste ändå ej öfwer; sedan
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skulle Min far slå mig med riset; men jag tog
(såsom ock andra mina syskon,) altid min re-
furce til Morfar eller Mormor, och wid Deras
sida sökte wärn och beskydd, den jag ock altid
fick: Till Min Moder wågade wi ej gå, ty hon
förswarade oss ej, dock kunde ej den moder-
liga kärleken förhindra, at ju hon icke någon
gång bad för oss, och så afwände straffet; här-
af wårdade jag mig ej, förlitandes på min öpna
fristad, at läsa wäl öfwer. Men hwad hände?
En afton när min fader kom hem och hörde
mig, och fant, at jag ej kunde min läxa, så bör-
jade han banna mig, jag satt, såg ned i gålfwet,
och afhörde det med tilslutna öron och otå-
lighet, ty jag tänckte, som förra bonden, hwil-
ken sprang för haren: Jngen fara här, jag har
ej långt borta min azÿlum; men i medlertid
hade min fader gådt, fått riset på sin sida, och
kom till mig förra än jag det kunde märka,
mycket mindre hinna till Morfar eller Mor-
mor, då han så käkt lät Mäster Erick dansa på
min rygg, hwilket har warit den endaste gång
min fader har burit händer på mig, utom det
han gifwit mig några hårluggar. När jag då
slapp ur min faders händer, lopp jag wäl till
min Morfar han tog wäl emot mig; men gaf ej
bättre tröst, än denna: ”hwarföre har du ej läst
öfwer, så hade du sluppit detta?” Sedan blef
det godt, jag läste, som en karl, och det gick
lika braf, som wangnen när han blir wäl smor-
der.
Häraf kan man lätt finna huru oförnuftigt

De Mödrar göra, som låta den moderliga kär-
leken, nedtysta förnuftet, samt huru illa De
Moder= eller Fäder Föräldrar göra, som ej
kunna tåla, att det lilla onda, tuktans ris uppå
barnabarnens skuldror, måtte uprycka roten
af det större påföljande onda, lasten.
En annan gång föll det mig ock in, at ej läsa

öfwer, då min mor gaf mig för första och sista
gången, en god frukost af björk ris, och sedan
blef det godt. Hwaraf klarligen skönjes, at en

god aga i sin rätta tid nytjad, är trefalt bättre,
än mycket guld och pengar. 

Följande Året eller 1767. d:n 21. April blef
min syster Magdalena född, som följande
året dog, på slutet af Maji månad, 1. år och 6.
weckor gammal. Wid denna tiden började
min Omtalte Cousin Anders, tillika med
andra byssens påikar, at upbygga ett litet lust
hus, hwilket de ock förfärdigade, då jag en
gång kom til at följa några andra påikar till
sjö strand, hwarest war flera båtar och ett par
skidbord5 lågo uti et båthus, uti hwilka woro
några järn hakar, dem de började bryta löst;
sägandes till mig: ”tag du äfwen en hake wi
skola hafwa dem uti wårt nya lusthus.” Efter
litet betänckande; efterföljde jag deras råd;
bröt löst en hake och bar den hem ehuru
han, för sin storlek skull, war aldeles otjenlig
til sitt ändamål, jag gömde honom på et wist
rum; men det drögde ej länge förr än jag bör-
jade högeligen ångra detta, och fick obe-
skrifwelig oro innom mig så at jag beslöt at
bära den åter tilbaka: hwilket dock ej blef
wärkstelt, emedan jag altid glömde bort den
när jag gek till strand; men dessemellan, så
låg den mig ständigt i hogen: til slut förkom
den, jag vet icke hwart.
Häraf ser man huru snart man ibland elakt

sälskap kan blifwa förledder til det, som ondt
är, och huru stor magt det ligger på, at kunna
wälja ärliga och dygdiga sälskaper, och som
man ej altid kan undgå elacka sälskaper, at då
så skicka sig, at man må kunna undgå all för-
argelse. Af föregående kan man och nogsamt
skönja, hwad et ondt samwette har at inne-
bära, som aldrig underlåter, så framt det ej al-
deles är i synden insöfd, at inwärtes anklaga
syndaren, hwilket tydeligen gifwer tilkänna,
at det wärkeligen är någon, som engång skal
strafa det onda fast det blifwer ostraffat af
menniskor, och hwilken kan det wara om
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icke Gud. Men min frälsare, du som hafwer
inför Gud försonat alla synder, förlåt mig
denna, samt alla andra mina stora synder och
missgärningar, låt mig, efter dit egit löfte, 
härutinnan blifwa bönhörd. Men lät oss wän-
da oss til ämnet.
En annan gång när min Bror Erik och jag

sprungo kring backorna, och kom til at gå til
wår nästa grangård, ett soldate torpp, så bör-
jade han där, at bryta löst en hake ur en dörr,
jag förmante honom, at ej göra det; men han
lydde mig icke, utan tog honom bort. Wi
gingo sedan hem. Min Mor märkte då, at min
Bror hade en hake, frågte derföre: hwarifrån
han hade tagit honom? Wii måste då, fast
ganska ogärna, bekänna sanningen, Min Bror
feck derföre känna och smaka mäster Eriks
undergörande kraft; men jag såsom ej delag-
tig i bråtet, undslapp straffet. Härmed war
det ej nog, utan måste wi ock sjelfwe bära
hem haken och bedja dem om förlåtelse: men
man skal tro, at det kostade på kött och blod.
Sedan har aldrig jag eller han, så mycket jag
wet, rört så mycket, som et runstycks wärde,
af det, som hörde andra till, utom det at min
Bror, som var mycket bögder för skalkstyc-
ken, gärna wille ådagalägga sin fermité der-
uti.

Denna sommar skulle jag en gång gå upp på
port=låftet, hwarest stod en stega; för at
kunna betjena mig af honom skulle jag lyfta
upp honom, och ställa den i sitt rätta rum,
mina krafter swarade ej emot stegens stor-
lek, så at deraf förorsakades ett knall i ryg-
gen, så at jag signade under, och låg där hela
långa stunden förr än jag kunde röra mig.
Näst derpå följande winter emot wåren då
snön, utaf solens wärkande strålar blifwit
wäll upmjuknad, så geck jag och mina Brö-
der upp på taken och håppade den ena efter
den andra neder i mjuka drifworna, ifrån de

högsta taken; härmed roade wi oss wäl en
dag; men följande natten blef det wäl kalt,
så at snön frös til i synnerhet i de gamla spå-
ren, jag geck då dagen derpå, och skulle,
efter förra wanan, flyga utan wingar, och
håppade så i gårdags spåren, hwilka woro så
hårda som sten, då jag andra gången kneckte
min rygg så, at jag måste sitta en half timma
och hipa efter andan, hade jag hoppat på ett
nytt ställe så hade det ej warit så farligit.
Detta är nu förnämsta orsaken till min rygg
wärk, som jag tid efter annan warit beswärat
med. Häraf skönjes huru farligit det är, när
barnen få löpa efter behag. Och om ej Guds
outgrundeliga godhet och allmagt skulle be-
wara dem under deras ungdoms raseri, så
tror jag, at det wore ett under at få se en till
alla sina lemmar hälbrägda menniska. Man
hörer wäl mången klaga öfwer många sjuk-
domar bräkligheter och kranckheter; men
de påminna sig ej, at de sjelfwe äro största
orsaken dertill. Men lät mig Herre min Gud,
ja lär mig altid af alt hjerta ärkänna din god-
het, och tacka och prisa ditt Heliga namn,
som aldrig uphörer at omgifwa mig med din
godhet ehuru jag ej dertill är wärdig; derföre
wil jag låfsjunga ditt aldra högsta och maje-
stäteligaste wäsende, uti mine swaghet, den
du allena kan mägtigan gjöra. 

Ehuru jag nu kunde läsa Catechesen utan
till, dock ej språken, äfwen ock i bok hwarest
jag wille, så underlät dock icke min far at
öfwa mig och mina syskon däruti; ty hwar
söndags eftermidag, tog han sig före, an-
tingen at förhöra oss den förra, då wi skulle
läsa ett stycke hwadera antingen Catechesen
igenom ifrån början, eller och frågte han oss
här och der, för at höra wår fermité, at straxt
swara; eller ock lät han oss läsa innantill i
Gradins Postilla,6 i Psalm boken epistlar och
evangelier, morgon och afton böner, eller
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ock något annat. hwarigenom wi bekommo
en ganska god öfning. Men detta aflopp icke
utan smärta då wi sågo de andra bysens barn
springa i backorna med sina kälkar, ty wår
håg lekte mera på det än på boken; jag
brydde mig ej så stort om det, ty jag hade
någon lust till boken, af natturen, och tog
jag ofta sjelfmant och läste;* men för mina
syskon föll det mera trögt. Dock fingo wi
wäl stundom låf, at roa oss ute med de andra.
Och som min Fader war, eller åtminstone

för meniskors ögon tycktes wara en gud-
fruchtig man, så hölt han merendels hwar
Helge eller söndags qwäll, bön, då ej någon
annan omständighet hindrade det. I synner-
het war han mycket flitig at läsa, och satt
mestedels och sjöng utantils den ena psalm-
men efter den andra, men om söknedagarna
skedde det sällan, utan då förmante han oss,
at sjelfwe hålla bön sedan wi gåt til sängs, eller
åtminstone sucka til Gud och lämna oss i
hans wård och beskyd, förr än wi somnade,
hwilket jag wäl stundom efterkom, dock blef
det nog, (ty wär) stundom efterlåtit, och det
måst jag till min blygd bekänna, at jag den ti-
den med större andagt bad min Gud, än
ibland nu; Och i synnerhet om jag blifwit på
något sätt rörd. Såsom der i sokn war en
Lapp=man wid namn Thomas, som hade
spolierat Posten, rymt, och blifwit ärtappadt,
samt efter ransakning dömd till döden. dagen
förr än han skulle afrättas sade folket: ”i mor-

gon skal Lapp Tomas gå till döden”; följade
natten började jag at täncka på denna usliga
menniskan, då jag blef så rörd af hans olyck-
liga öde, at jag gret bitterligen och bad min
Gud, att han wille bewara mig och alla men-
niskor ifrån sådana gjerningar, som så ögon-
skenligen störtar dem i ett timmeligit förderf.
Skulle föräldrar altid wid sådana förefallande
händelser berätta dem för sina barn, och ut-
måla dem med alla sina fula färgor; så tror jag,
at det ej skulle wara utan största nytta; ty just
för andras skräck och warnagel äro sådana
straff inrättade. Och om föräldrar skulle, wid
alla förekommande händelser, tillägga sina
moraliska anmärkningar och derjemte för
sina små lifs plantor någorlunda utstaka nyt-
tan af det förhållandet, och olägenheter af det
motswarande, så skulle det uträtta dubelt
mera än hård medfart då barnet ofta risas
utan at wetta hwarföre. Ty barnens hjertan
äro ännu mjuka och såsom unga trän hwilka
man kan böija hwart man will, deras wilja är
ännu icke motsträfwig, utan altid beredwil-
lig, at förändra sina fattade beslut, så snart så-
dant i förståndet föreställes. 

Till at upmuntra mig at läsa braf, så brukade
Min Far ibland andra följande motif: ”Laga
nu så at du kan läsa braf, så skall jag nästa år
köpa en Bibel, en bok, som är så stor som
dena stolen, hon är rolig, at läsa uti”, hwilket
han och gjorde; ty han hade prænummererat
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*Här torde någon tycka (om till äfwentyrs någon skulle komma, at läsa detta ringa arbete) at jag har warit nog bögd
för skryt, och eget beröm, som altid lucktar illa; men jag ber min läsare, at ej dömma alt för hastigt; Ty 1:o är han
gratieuse och besinner, at jag ej ärnar skrifwa för allmenheten, at roa den, utan allenast, såsom åfwanföre sagt är,
täncker jag upteckna hwad mig händt, så mycket jag mins, till min egen rättelse och förbättring, och at påminna
mig Guds margfaldiga och underliga styrsell med menniskan. 2:o behagar min läsare besinna, huru swårt det är, at
sjelf skrifwa sin lefwernes historia, emedan egen kärleken altid will insmyga sig; jag will så mycket möijeligit är
wagta mig derföre, ty jag wet, att en historie skrifware, hysandes alt för stor kärlek till sitt fädernes land och ej
öwäldughet, mister all sin trowärdighet; dock kan man ej underlåta, så framt man ej wil gjora ett stympadt arbete,
at omröra både sina onda och goda gerningar och händelser, emedan de senare pläga hänledas från de förra och
twärtom. Derföre will jag nu en gång för alla hafwa påmint min läsare, at jag ej skrifwer på skryt och beröm, utan
alenast det som sanning är. Men om jag mot min wilja skulle synas gå utom mina skrankor, så hoppas jag, at en be-
nägen läsare det gunstigt förlåter, emedan jag är en swag menniska, såsom ock alla andra. Sedermera torde någon
också stöta sig på det jag skrifwer lappri och saker som har intet at innebära; Men jag ittererar ånyo, at jag skrifwer
allenast för min egen räkning, och ej för någon skarpsynt almänhet. och för mig äro de rätt märkwärdiga ty jag
kan, när jag läser dem, påminna mig ett och annat som jag ej kan här införa, och som har något sammanhang med
dessa, och då är mitt ändamål wunit. 
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på en edition, som wid den tiden kom ut. 

Nu inlopp det 1768:de året, då jag, under det
jag wäntade på den utlåfwade boken, imed-
lertid hwar söndag roade mig med Gradins
Postilla, isynnerhet läste jag hwar helgedags
Predikan för min mor, när jag war hemma,
och det gjorde jag med dubbelt större andagt
än ofta nu; Ty jag behövde ej läsa mycket
förr än tårarna tilrade så tätt utföre kin-
derna, ja så häftigt, at jag ej feck fram ett en-
da ord. En söndags förmiddag när jag engång
läste i samma Postilla, för min mor, och min
förr omtalte Cousin Anders satt bredewid
mig och hörde äfwen på; så hände det sig, at
när jag hade läst ungefär halfwa prädikan,
hwarest Autorn hade utryckt sin mening
med mycket hjertrörande ord, så öpnades
straxt mina ögons dammar, och derutur ut-
lopp en stor flod af tårar, så at jag på en lång
stund intet kunde läsa ett enda ord: Då min
Cousin gjorde gäck af mig, började häftigt
skratta, sägandes därjämte: ”Se på den token,
som börjar gråta, hwad gråter du öfwer?”
Med flera dylika häde ord. Hwilket gjorde
mig ganska ondt; icke så mycket själfwa ut-
låtelsen, som icke mera hans kalsinnighet
wid så härliga Guds ords läsande, hwilket för
mig war så ljufligt. Min moder bannade
honom härföre, då han änteligen måste up-
höra med sitt löije. Ach Herre, werldenes
monarch! Huru mägtigt är icke Dit ords röst,
och den kring hela werlden klingande Evan-
geliska klara basun, at röra och beweka men-
niskornas hjertan, ja ock de stenhårdaste så,
at de blifwa såsom wax. Ty dit ord är magt
och kraft, och mägtigare än något tweäggat
swärd, och går igenom tils det åtskiljer själ
och anda märg och ben. En mycket besyn-
nerlig händelse tyckes mig åtminstone det
wara, at samma Cousin Anders, som också,
understundom läste prädikan, blef under lä-

sandet twå särskilta gånger, så häftigt ansat
af sjukdom, at han blef helt mållös, ej ägan-
des förmåga, at röra sig af stället, utan jag
och min Mor måste beledsaga honom till
sängen, då han efter några timmars liggande,
åter kom sig före. Denna händelsen före-
kommer mig derföre besynnerlig, emedan
han aldrig, hwarken förr, eller sedan haft den
minsta känsla deraf; utan blåt dessa twå om-
talta gånger. Man törs wäl ej suponera, at
Herren hemsökte honom med dessa anstö-
ter, för hans kalsinniga hjerta. Ty Jehovah,
hjertans ransakare och njurars bepröfware
wet det allena. 

Wid denna tiden war det merendels min sys-
la, at om sommaren altid gå wall med fåren,
då jag merendels war i sälskap med flera bys-
sens barn. Wi hade då åtskilliga lekar för oss
och ibland andra, föll det oss in en söndag (ni
fallor7) at såsom lek äfwen likasom i kyrkan
hålla Gudstjenst; hwarwid mina Kammera-
ter började obligera mig, at agera Prest; men
jag wille intet; de bad mig därom alla rätt trä-
git isynnerhet min Cousine Anna, som war
min Morbrors Mats Eriks sons dotter i sam-
ma by, men jag blef dock städse wid mitt ne-
kande, och förblef obewekelig. Icke derföre,
at jag icke tilförene ofta hade lekt Prest; ty
det utgjorde wärkeligen min barna ro; men
när jag nu började tänka litet mera wille jag
det icke; ty jag ansåg det för at wara synd, at
under lek misbruka en så helig och magtpå-
liggande förrättning. En annan åtog sig den-
na förrättningen; men jag blåste i det stället
på en wid pipa såsom warande Organist.

För, at wisa huru litet det behöfs för at skrä-
ma barn tjenar följande. Jag och mina Sys-
kon hade gått i skogen och lekte med gran-
kottar såsom wår boskap, en liten flicka ifrån
grangården war ock med. Bäst wi suto i wår
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största ro, hörde wi ett råmande och bölande
det flickans far, som fruktade, at wi torde
förwilla oss i skogen, det wi tyckte war bak-
om en buske wid wägen, som ej war långt
borta. Men fötter feck wi at springa hem.
Min yngsta Bror Anders war då endast 4. eller
5. år, och kunde således ej springa så fort, som
wi öfriga. De andra sprungo straxt bort utan
at fråga efter honom; men jag såsom älst
hade icke hjerta dertill; utan när jag hade
sprungit ett litet stycke med all magt, så stan-
nade jag, fast med ett darrande hjerta för
björn den jag trodde komma i hamn och häl
efter, och wäntade tills han kom mig på 4. a
5. steg nära då jag åter sprang och förholt mig
på samma sätt tils jag kom hem. En annan
gång då wi skulle gå at plåcka bär mötte wi
på wägen en hare som jagades af en hund,
hwaraf wi blefwo så förskräckta, at wi straxt
sprungo hem. En annan gång då wi woro på
ett där som fans mycket bär, så blefwo wi
skrämda derifrån utaf en af byssens drängar,
som wi sedan fingo höra, som geck på 4. föt-
ter krafsade sitt hår ned och råmade, ty han
wille sjelf bestyra om bären utan wårt delta-
gande. 

Såsom det ännu war lofligit, för hwar och en,
at sjelf bränna bränwin, och denna öfwer-
flöds waran således fans i hwar gård, så togo
sig några Gubbar der i byn före, att Gå i
kring byn och supa, och då de ej fingo med
godo, så började de på at trussera tils de fingo
läska sin torra strupe med den Nectar, som
aldrig swalkar; men wäl uphetsar lifsandar-
na. En af denna Ordens bröder wid namn
Per Pers son, hwilken hade en upsyn, med
hwilken han hade kunnat skrämma de fase-
ligaste björnar i skogen, roade sig med, så
ofta han i sitt wanliga ärende kom till oss, at
skrämma oss som woro barn, sägandes; un-
der det han efterjagade oss: ”om jag får er

fast skal jag snöpa er allesammans”, med Per-
mission sagt min Gunst: Läsare. Hwaraf wi
blefwo så skrämda, at wi flydde som harar
och undstungo oss i de dåldaste gömmor, så
snart wi sågo honom nalkas wåra hyddor: det
war icke nog; utan wi oroades äfwen i söm-
nen af de faseligaste drömmar om honom.
hwilken rädsla följde med mig så länge, tils
jag blef redan gamla karlen, och hade swårt,
at i stöd af mit förnuft öfwerwinna den.
Men en annan af hans Camerader, wid
namn Zacris Zacris son, war deremot af ett
helt annat humeur, så lustig och glad, at wi
hade största ro åt honom. Ibland annat mins
jag, at han aldrig åt upp sitt undfånna brän-
wins bröd, utan delte det emellan oss med
bifogad förmaning: ”så skolen I, mina barn,
dela all ting Er emellam. Om I ej hafwen
större brödstycke, än detta,” (pekandes i det
samma på ett stycke bröd så stort, som ett
runstycke) ”så skal det ändock delas Er emel-
lan.” Denna förmaning, ehuru flytande ur en
fuller bondes mun, tyckte jag ändock om; ty
jag fant henne wara wäl grundadt; hwarföre
den ock så wäl fastnade i mitt minne. 

Sedan denna winter war ändat och somma-
ren inföll, så kommo Lantmätare i byn, till
att företaga och förrätta en allmän resning,8
och delning, hwilka under den tiden mästa-
dels= bodde hos oss. sjelfwa Ingénieuren,
som hette, om jag mins rätt, Jädda bodde i
en liten nätt kammare; och twänne hans lär-
lingar i ett annat rum. En eftermiddag geck
jag in i hans kammare, då Ingénieurn språ-
kade med mig så wänligen, at det ej drögde
länge förr än jag genom hwarjehanda frågor
gaf tillkänna min ny girighet. Han wiste mig
Chartan på hwilken han hade utstuckit bys-
sens åker, han wiste mig den bäcken, som
rinner igenom åkern, hwars alla wincklar
och bugter jag noga kände igen, och frågte
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med förundran: huru han kunde aftaga alt-
sammans så likt? Han lärde mig, huru jag
skulle se genom diopter linealen, samt myck-
et annat, hwilket roade mig högeligen. Än-
teligen kom min Mor och tog mig därifrån,
hwilket jag tyckte ganska litet om.

Således lopp detta året till ända, och det föl-
jande året eller 1769. d:n 26. Februarii föddes
min Bror Nathanael, så at wårt antal skulle
redan hafwa warit tämmeligen stort, om ej
Monsieur Mors hade efter hand gömt de små
i grafwen. Nu bekom min Far den omtalta
Bibeln på hwilken han hade prænummerat,
hwilken jag högeligen tyckte om för dess
historiska art skull. Jag tog mig för den skull
före, at ifrån början läsa henne ord ifrån ord
så långt jag skulle hinna; hwilket jag ock
gjorde med ganska stort nöije hwar söndags
afton, då andra mina syskon lupo i byn, På
andra söckne dagar hade jag ej tid dertill;
emedan jag nu war så stor, at jag på dem
måste wara mina föräldrar behjelpelig i alla-
handa smått arbete.

Om somaren detta år skulle jag en gång följa
med min Morfar i ett sund och witja några
ryssior; wi fingo ock litet fisk men i synner-
het i en ryssia war en åhl, som slingrade sig
så länge tils han hittade ingången af ryssian,
genom hwilken han åter for ut i sjön tilbaka,
hwaröfwer Morfar, som, ty wärr sällan hade
ondt efter sådan wälsignelse, började häftigt
swärja och bannas. när jag hörde det, efter-
följde jag hans exempel; ty sådant som bar-
net hörer sådant lärer det. Då märkte morfar
änteligen huru elakt efterdöme han hade
gifwit mig, hwilket til at godt göra han då
började moralicera mig säijandes: ”Fast än jag
kom til at swärja, af förhastande skal du icke
derföre gjöra det; ty det är stor synd, och
låter ganska illa isynnerhet för barn.” Denna

förmaningen tog jag sedan i ackt, waktandes
mig för swordom ehuru jag hörde andra gjö-
ra det. Jag fant då straxt huru illa jag hade
gjort, men tänckte dock derhos: Om ej Mor-
far först hade gjort det, hade jag ej eller fallit
i samma synd. Häraf är nog klart hwad onda
exempel och elacka efterdömen isynnerhet
af föräldrar kunna uträtta på ungdom och
barna upfostran. Ach huru obetäncksamt
gjöra icke de Föräldrar, som icke allenast da-
geligen och stundeligen hafwa och föra dje-
fwulens och alla fördömda mörksens andars
namn på tungan i sina barns närwaro; utan
ock kalla dem för djeflar önska, at de måtte
besitta deras själ, at den onda må taga dem
och så widare. Håret ryser på hufwudet när
man täncker derpå. Mig förekommer det så,
som de icke äro föräldrar, utan wilda bestar
och tyranner, som hafwa als ingen kärlek til
sina barn, och således ej heller söka deras
wälfärd. Och om de änteligen hafwa den och
söka deras wäl, så lär det ske på ett aldeles
förwänt sätt. Huru upföda dessa sina barn i
tukt och Herrans förmaning? jo så, at i det
stället de skulle med Hanna säga: efter de af
Herranom undfångna äro, så gifwer jag dem
Herranom ewinnerlig så bedja de djefwulen
taga dem 1000:de gångor om dagen; i det stäl-
let de skulle skäncka dem Christo till arfs, så
gifwa de dem i Satans wåld; i det stället de
skulle gjöra dem till Himmelrikes arfwingar,
göra de dem till helwetes eldbrandar. Kan
någon meniska wara så grym, som dessa,
som friwilligt störta sit egit kött i afgrunden.
At så tilgår intygar beklageligen den dageliga
erfarenheten. Jag, Gud ske lof, har största
orsak, at tacka Gud, som gifwit mig sådana
Föräldrar, som på det högsta ifrat emot den-
na lasten. 
Som der i soken äro ganska långa kyrko

wägar till 3. 4. a 5. ja 7. a 8. milar, så bruktes
öfweralt, at det hemma warande folket, uti
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hwar by, trädde tillsammans9 hwar söndags
förmiddag, at hålla bön, och läsa prädikan ur
någon Postilla. Uti wår by agerade min Far,
och när han intet war hemma, Nämndeman
Tomas Pers son Präster, och när de ej woro
hemma måste jag träda i deras fotspårr, hwar-
till jag i början ganska ogärna wille låta be-
qwäma mig; för min stora blygsel skull; men
när min mor befalte, så wågade jag ej neka;
utan måste upfylla ledigheten. När jag hade
slutat berömde de mig alla, sägandes: at jag
läste som en Präst; men de hade dock det
emot mig, at jag läste, alt för fort. Hwilket,
natturligt wis, smickrade min egenkärlek,
som ty wärre altid infinner sig och intager
främsta rummet hos menniskan. At de sade,
jag läste alt för fort det brydde jag mig litet
eller intet om; ty jag wiste at det desto förr
skulle blifwa alt, och dessutom wiste jag, at
ungdomen tyckte wäl om det; at de fingo gå
desto förr derifrån; ty de hade annat, at göra
på söndagen än sitta der. Hwarföre de woro
så mycket månare om, at kunna obligera mig,
at gå fram. Men emedlertid, jämte det jag här-
igenom, fick öfwa mig med innanläsning,
feck jag ock tillfälle, at lära mig, at rent, sta-
digt, med distintion och tilbörlig accent pro-
nunscera orden, hwilket mig sedan kom gan-
ska wäl till pass.

Nu hade min Bror Anders äfwen hunnit så
långt, at han läste i bok, och jag blev satt till
hans Præceptor, hwilket ämbete jag ej med
alt för god wilja förestod, ty det föll mig
ganska tungt och ledsamt; ty såsom barn,
kan man wäl täncka, at jag ej hade något
stadgat tålamod. Men huru det war så lärde
jag honom ändock det bästa jag kunde. Nu
hände det sig, at wi en eftermiddag såto til-
sammans på twå stolar mit på gålfwet och
läste: då kom Abraham Abrahams son, en
fuller bonde till oss han war så fuller, at man

hade skäl, at fructa, det han skulle skuffa
ståckar ur wägarna när han raglade emot
dem. När han får se oss sitta på golfwet, med
boken i handen utbrister han i denna fase-
liga utlåtelsen: ”Går undan mig Edra djeflar;
det blir ej Prester af Er ändå.” Jag ryste öfwer
sådana ord, tänckades för mig sjelf: Gud ske
lof! inga djäflar äro wi, men hwad wi sedan
här i werldene bli, antingen Präster eller Pro-
selÿter, det kommer dig intet wid, utan det
står alt i Guds faders hand. Har man nu icke
själ, O Gud! at beundra din stora outransa-
keliga tålsamhet och långmodighet, som kan
tåla, at ett sådant mennisko slägtets missfos-
ter, och Christendomens afskrap så länge går
och begabbar dig och dit heliga ord, Ach min
Gud! Huru klarligen wisar du icke härige-
nom, at du wäntar på syndares omwändelse
och bätring, emedan du intet will en synda-
res död; utan, at han omwänder sig och lef-
wer. Och huru mycken tröst och hugswalelse,
kan icke ett för synd bedröfwat och förkros-
satt hjerta, i betragtande häraf, undfå. På
samma grund, nåderike Gud, framträder jag
nu för dig, och beder ödmjukeligen, at du
efter dit löfte, wille, för din sons död skull,
och hans försoning, förlåta mig alla mina
synder, men i synnerhet den, som jag wid
denna tiden emot dig min skapare och wäl-
görare bedref, hwilken är mångdubbelt
större än Abr: Abrahamssons Gudlösa förfa-
rande. Med full förtröstan hoppas jag och
tror, at du min bön hörandes warder. hjelp
mig herre förhäfwa och nederslå min otro.

Under alt detta umgicks jag nu med en gan-
ska skadelig och wilfarande tancka. Jag trod-
de, at Gud intet skulle kunna förskuta eller
fördömma barn sådana, som jag då war, om
de ock ej så wäl hade lefwadt efter hans bud,
utan at Han skulle gjöra dem saliga blått för
det wi woro barn och ej fulwäxta, eller blott
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af ett sådant medlidande, som menniskor
hafwa för barn. Hwilken tancka uträttade så
mycket, at jag började blifwa säker och i
följe däraf kalsinnigare emot Gud och hans
heliga ord. Hwarifrån jag hade fått denna
fördärfliga tanckan kan jag ej begripa. Men
omsider började jag grubla häruppå och
twifla om sakens ricktighet, til det jag änte-
ligen, genom det jag så ofta läste, så wäl i Bi-
beln, som i Postillan, blef öfwertygad om, at
min mening war falsk och aldeles ogrundatt.
Och jag fant, at Gud intet kunde hafwa af-
seende på annat, än en san och rättskaffans
bättring grundat på en san och otwifwelag-
tig tro, på wår enda salighets höfdinge och
medlare, Guds lamb, som bortager werlde-
nes synder.

Såsom exempel uppå, at de många gemene-
mans spöke historier, ej är annat än fantasier
och fördomar gjorda antingen öfwer någon
naturlig tilfällig händelse, hwars orsaker och
wärkningar de hwarken ge sig tid, eller kun-
na utgrunda; eller äro de blott frugter af en
öfwerdrifwen immagination; wil jag andraga
följande: En sommar när höet war bärgat på
den delen af byssens ängar, som kallas wästra
ängarna, så släptes hela byssens wall och
kreator in i dessa ängar, at nyttja det der wa-
rande mulbetet. Nu lågo dessa ängar wäster-
om en sjö, i hwilkens norra ända, en liten åå
eller bäck blandade sitt klara watn, med ett
sagta och ljufligt strömmande; Strömmen,
sedan han genom wandrat åkern, åtskiljer
han några ängar, hwarest han på sina ställen
är så grund, at kreaturen, utan möda kunna
wada deröfwer; hwarföre den ena af walher-
darna måste sitta där och wagta, at icke krea-
turen måtte gå i de oslagna ängarna. Wid
södra ändan, utkastar denna insjön sitt öf-
werflödiga watten genom en slik Canal, som
war omgifwen på ömse sidor med skog där

måste den andra Wallherden sitta och wagta.
En dag skulle jag föllja honom dit och hjelpa
honom. Wi satte oss på en liten slät och wac-
ker hälla, som låg just bredewid sjöstranden
på wästra sidan. Gent däremot på andra
sidan war ett berg, som kallades Anders ber-
get, uti hwilket troddes öfweralt, at der
skulle bo allahanda spöken och tråll, i syn-
nerhet ett sjöråd, som de i Wäster=Botten
kalla Witra. Wi såto der med mycken tran-
qvilité tils det började lida tämeligen på
dagen, då wi fingo höra en koskälla, eller
sådan der en klåcka, som fästäs på kreaturen,
på andra sidan gent emot oss. Wi igenkände
ock henne wärkeligen för at wara Per Jo-
sephs sons koskälla, då wi trodde, at hon
med flera kor hade wadat öfwer bäcken. Det
snällaste wi kunde sprungo wi till spången
som war tämligen långt borta och gjorde oss,
en stor krok wäg; för at der gå öfwer, at up-
söka, och tilbaka drifwa boskapen. Wi sökte
i skogen länge och woro ända till bärget,
men kunde dock icke hwarken höra eller se
något enda kreatur. Jag men i synnerhet
Gubben, min Cammerat, förundrade sig hö-
geligen, hwad det war, som wi hade hört,
eller hwart det hade tagit wägen, efter wi ej
kunde märka det minsta spårr efter någon
ting. Sedan wi förgäfwes en lång stund hade
sökt gingo wi tilbaka till spången igen; då wi
fingo se den samma koon, hwars skälla wi
hade hört, och hwilken wi hade sökt; wi
fingo se henne stå wi stranden och äta, på
den rätta sidan hwarest hon borde wara.
Ingen ting war då lättare för mig, än, at
finna, at det wi hade hört ej war annat, än
ett Eko, eller ett återskall i skogen af det ljud,
som skällan gaf ifrån sig wid bäcken hwilken
wi då intet kunde se för skogen skull. Icke
dess mindre war Gubben ännu intagen af
samma förundran öfwer det wi hört; dock
talte han ej widare härom för mig. Men när
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Gubben sedan kom hem och råkte annat
folk, berättade han huru han och jag icke al-
lenast hade hört och sett Witer kor, utan ock
Witra sjelf, med flera sådana fåkunnigheter.
När jag då efter några dagar, kom på ängen,
at efter wanligheten hjelpa mina föräldrar
bärga höö, så frågte mig hwaran menniska
som mig mötte; om det war sant, at jag och
walherden hade sett spökelser? Jag swarte,
efter min öfwertygelse, nej; De wille ändå
intet tro mig. Berättade jag händelsen trodde
de ändå ej; utan sade, at jag ej wille säga san-
ningen. Nekade jag aldrig så ofta, så war och
förblef det ändå, at jag hade sett spöken.
Häraf ser man huru hårt en inrotadt falsk in-
billning, är fästadt uti fåkunniga menniskors
hjertan.

Dessa tider i synnerhet höst och wår geck jag
ofta wall med fåren tillika med min Cousin
Eric min Morbrors Mats eriks sons son, då
wi ofta brukte det poik strecket at uprifwa
Gärdsgårdar och släpte fåren in i andras
ängar, sedan de där hade fylt sin buk körde
wi dem ut igen; men wiste dock så mycket
at wi stängde wäl igen hålet efter oss. Till
slut blefwo fåren så wanda härwid, at de bör-
jade söka efter öpning så snart de kommo till
någon Gärdsgård. Hade jag warit allena så
hade jag wäl ej gjort det.

Cousin Anders och jag roade oss mycket med
at fånga fåglar.10 Han utsatte snaror och alla-
handa gilder, och jag geck och witjade dem
hwar tredje dag i wilda skogar allena fast jag
war liten; ty fast jag war 10. år, så war jag dock
ganska liten till wäxten. Detta war mig ett
utwalt angenämt nöije; ty rägn och elakt
wäder aktade jag litet, när jag feck gå till sko-
gen; feck också fåglar, till 1. 2. a. 3. hwar gång
och då skal man tro, jag ej war liten karl när
jag kom hem med mit kära byte.

På slutet af detta år började kopporna11 gras-
sera starkt derpå orten, och infunno sig
äfwen i wår by, då de först angrepo min sys-
ter Margreta d:n 26. December. eller andra
dag Jul. och det ganska hårt; och hade hon
rätt mycket små och täta kåppor. Här skal
man nu tro war kåpp mat tillräckeligt; ty wi
woro 6. stycken, som aldrig haft kåppor. Den
yngsta af oss war min lilla Bror Nathanael,
som nu war ungefär 10. Månader gammal. Ett
så qwikt och nöijsamt barn mins jag mig ej
hafwa sett. Han började nu, att lära sig gå;
Men skaffade oss många nöijsamma stunder,
han gjorde alla de kånster och grimasier; som
han någon sin upptäncka kunde; och när han
såg, wi skrattade, åt honom, så blef han desto
muntrare, och flitigare, at genom sina tem-
pos föröka wår glädje och ro. När han någon
gång märkte, at wi ej gåfwo akt uppå honom,
så såg han på oss börjandes sjelf i det samma
häftigt at skratta, då wi nödwändigt måste
skratta med. Men denna wår ro warade ej
länge; Ty när wi, den ena efter den andra,
efter förbigången Nyårs Högtid, nedlades på
sängen, i kåpparna, så behagade Herren, uti
sin ewiga glädje intaga och försätta denna
wår kära Bror, hwars afsaknad gjorde oss en
hjertans sorg. Detta år, eller 1770. börjades
äfwen för mig med sjukdom. Sedan jag hade
tre eller fyra dagar uthärdat en häftig Feber,
började kopporna slå ut på alla mina lämmar,
och hade jag rätt tämligen mycket af dem;
dock ej alt för mycket. Under hela min sjuk-
doms tid, war jag altid mäst beswärad af
arm= och benwärk, hwilka senare till slut
blefwo så swaga, at jag knapt kunde stå på
dem en handwänning; och satte jag mig ned,
så började de så häftigt darra, at jag omöijeli-
gen kunde hålla dem stilla; utan flögo de af
och till, upp och ner, såsom ett löfblad i en
storm, tils jag åter fick komma i mit wanliga
läger, min säng. Mina ögon blefwo ock nu
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ganska mycket förswagade, så at det war det
samma, som sjelfwa omöijeligheten för mig,
at ett ögnablick kunna beskåda dagen, eller
se på elden; hwarföre jag ock måste antingen
wända mig till wäggen, eller hafwa ett täcke
öfwer mina ögon. Änteligen nalkades min
förlossnings dag, så at mina boijor småning-
om låssades, och jag till slut aldeles blef be-
friad ifrån mit fängelse just i det jag lämnade
sängen, med en hälbrägda kropp, utan något
fel eller lyte i den minsta lem; utom det, at
mina armar och ben woro mycket swaga hela
långa tiden, och ännu, om jag skal känna nå-
got ondt, hwilket dock Gudi lof sällan sker,
så är det i mina armar och ben. Det är ej allas
lått, at så lätt igenomgå denna swåra Couren.
Derföre är jag så mycket mera Herranom
skyldig låf och pris, som åter har bewist sina
barmhertighet uppå mig; hjelp Herre, at jag
måtte så påminna mig all din godhet, så är-
känna din barmhertighet, at jag måtte deraf,
icke allenast få full andledning, utan ock be-
wekas at söka din nåd, som dit faders hjerta
hyser för alla dem, som till dig, i ödmjukhet
och med ett trängtande begär komma, hwil-
kas hunger och törst du hafwer låfwat i ewig-
het stilla.

Sedan jag nu litet hade kommit mig före
igen började jag mit wanliga söndags arbete,
nemligen, at läsa i Bibelen; Men jag hade
ännu stor swårighet derwid; ty mina ögon
woro ännu så swaga at jag icke kunde se
länge på ett ställe; hwarföre jag måste up-
höra förr än jag wille, men Gudi ware lof,
efter hand, förbättrades de så ansenligen, at
jag utan swårighet fortsatte mit arbete; dock
icke så trägit, at icke jag ock någon gång tog
mig någon recreation i det jag följde mina
bröder stundom i backorna, och stundom i
byn och roade oss altid på barnsligit wis det
bästa wi kunde. 

Detta år födde min Mor en dödfödd son då
hon war så sjuk, at man trodde hon skulle dö
hwart ögnablik.

Denna sjukdomens tilgång will jag beskrif-
wa, såsom följer: Ungefär i Martii månad
reste Hon en Lördag till Kyrkan med min Far
hwilket är 1. mil. när de kommo till Hamnen
eller Kyrkobyn, Hade min Mor utaf slädans
ideliga skakande den hon ej kunde tåla, blif-
wit så hårdt sjuker, at min far med möda
kunde få Henne ur slädan i sängen: denna
sjukdom gaf anledning till en annan; nemli-
gen, så wida hon war i wälsignat tilstånd, så
infunno sig natten derpå wärkar, som pläga
forthjelpa förlossningen. Hwilket war så
mycket farligare, som hon hade ingen annan
hjelp än allenast en ung och aldeles oförfa-
ren Piga. Änteligen blef Hon förlöster med
en dödfödd son: at han wid detta tilfället ej
blifwit död, syntes däraf at han redan i mo-
derlifwet börjat undergå förråttnelsen; ty
hans kropp war helt swart. Deraf kan man
wäl sluta huru swår sjukdom detta måtte 
förorsakadt, förr än sådana orena wätskor
blifwit utrensade, ja hon war så sjuk, at hon
12. timmar låg liksom död, så mycket mera
som min Mor utom des altid haft ganska
swåra barnsbörder. Min Far lät då, i en stor
hwit ask simplement bära det döda fostret til
grafwen, söndagen derpå. Men nu kom han
i största förlägenhet, bekymmer och sorg;
hwilket jag lämnar hwar och en at betäncka,
som något sådant försökt hafwer; ty at se sin
käraste maka hwart ögnablek kämpande
med döden, at då befinna sig 1. hel mil Hem-
ifrån, jag hade så när sagt mit på landswägen,
och således i mangel af de största förnöden-
heter, at nästan wara allena i en sådan ställ-
ning snart sagt utan all hjelp och undsätning;
ty alt kyrkofolket hade farit hwar och en
hem till sitt, till och med den pigan som förr
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hade warit honom till hjelp. Dock bodde där
Ständigt Färjekarlen som sommartiden
Forthjelper Kyrkofolket öfwer älfwen; Hwil-
kens Hustru halp Min Far så mycket Hon
kunde. Lycka war ändå, at de hade så mycket
mat med sig, som kunde behöfwas en par
dagar: Fast än för Hästen ej så rundeligen.
Efter 3. a. 4. dagar började min Mor, till all
lycka, blifwa litet bättre. Nu öktes bekymret
ännumera, hos min Far; ty han war wilrådig
hwad Han skulle taga sig före. Längre kunde
han ej ligga där, så framt han ej wille låta
både sig och Hästen dö af hunger. Och at
resa derifrån med sin sjuka hustru war näs-
tan ännu wärre: ty Hon torde ej tåla slädans
skakning, utan så förwärras, at Hon torde
resa sista gången. Omsider efter långt be-
tänckande och moget öfwerwägande antogs
det senare partie, såwida min Mor sjelf så
mycket påyrkade det, troendes sig nog kun-
na uthärda en sådan resa; hwarföre Färgekar-
lens Hustru och min Far inbäddade henne i
slädan det bästa de kunde, och så begaf han
sig sagteligen till wägs åkandes fot för fot
ända hem. Ehuru warsamt min Far än åkte,
så blef dock min Mor åter så sjuk, att Hon
förr än halfwa wägen war lagt till rygga, war
aldeles målös. Och kunde hon ej annat kän-
na än Hon hwart ögnablick skulle själas: och
hwart steg hästen tog war likasom en ny 
dart13 blifwit sat i Hennes bröst, at förtära
Hennes redan nästan aldeles afmattade lif.
Dock hade hon sin fulla sansning ännu i be-
håll. När det då woro komne på ett stort äng,
som kallas Degernäs fjärden, trodde Min
Mor sig omöijeligen kunna lefwa längre: och
at resa alla werldenes wäg utan at taga det
sista afsked ifrån sin Man och Maka war för
Henne mer än swårt. Hwarföre Hon samlade
sina få återwarande krafter, för at utsträcka
sin hand ur slädan at winna detta sitt ända-
mål. Men efter Hon ej kunde tala ett enda

ord, så förstod ej Min Far Hennes begäran;
utan när Han blef Handen warse, skyndade
Han sig at med största ömhet stoppa och
gömma Henne under fällen. Detta bedröf-
wade Henne ännu mera, at Han ej förstod
Hennes mening, hwarföre Hon åter straxt
derpå uträkte sin hand: Då min Far, när Han
blef det warse, änteligen förstod hennes me-
ning; och skyndade sig, fast med det bedröf-
waste Hjerta (som hwar och en kan finna),
at upfylla Hennes begäran, i det Han fattade
Hennes: redan förkålnade hand. Då Hon
kramade Hans så mycket Hennes afmattade
krafter kunde tillåta. Med största sorg fort-
satte Han sin öfriga resa, sedan han åter hade
nedgömt Hennes hand: under hwilken tid
han ej kunde se något lif uti Henne. Omsi-
der wid pass klåckan 5. Om eftermiddagen
kom han hem; men oss barnen till största
bedröfwelse. At kunna få Henne ur slädan i
sängen war sjefwa omöijeligheten, utan
måste de draga slädan tillika med Henne in
i stufwan; då min Mormor, Moster Catha-
rina, Morbror Mats Erikssons hustru, och
min Far sysselsatte sig i 3. hela timmar, at
återkalla lif i den, som nästan intet lif hade,
derigenom, at de wärmde ek taldrickar för
elden och tegelstenar, samt servietter dem de
lade under föttren, på bröstet och andra stäl-
len utom de andra medel, som de brugte, då
hon änteligen återfick sin sansning, sedan
hon under hela denna tiden legat i ett swim-
mande och dånande; ty så snart hon öpnade
ögonen en minut så föllo de straxt tillhopa i
det hon dånade bort igen. Wid pass klockan
10. fick man änteligen Henne ur släden i
sängen, utur hwilken Hon ej kom förr än
efter 8. a. 9. weckor. Hurudana wi då woro
till mods, kan wäl war och en täncka och
hade wi warit aldeles tröstlösa, om icke
wanan, at mer än alt för ofta se Henne i sligt
tilstånd, hade förtagit någon del af wår sen-
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sibilité. Men i synnerhet jämrade min Syster
Anna Catharina; men jag förestälte henne,
på mit barnsliga wis, at hon borde lära sig att
wara nögd med Guds skickelse.

Denna winter skulle wi näm:n, mina syskon,
men isynnerhet jag, lära oss skrifwa. Min Far
som kunde skrifwa en tämmeligen god bon-
de styl, skulle wäl wara wår Preceptor, men
han war så sällan hemma, så at wi ej kunde
profitera något deraf. I synnerhet som wår
skrif timma ej war oftare än hwar söndags
efter middag en par timmar, hwilka woro oss
så långa, som twå dagar. När nu wår Far intet
war hemma, skulle wår Mor hafwa Öfwer
inseendet öfwer oss, som också låddes kunna
rista A. B. C. D. Imedlertid lärde wi dock så
mycket häraf, at wi någorlunda kunde känna
bokstäfwerna, hälst sedan wi tilslut fingo en
gammal förskrift at se efter. Ehuru wi ej
stort progresserade häruti, så wördar jag
dock mina föräldrars ömma omsorg och
oförtrutna möda, at wilja så mycket hos dem
stod och i gjörligaste måtto, öpna oss wägen
till en god framtid, derigenom, at lära oss, alt
det, som nyttigt war. Gifwe Gud! jag kunde
wisa dem all skyldig ärkänsla tilbaka! Måtte
jag dock, om jag ej annars skulle kunna wisa
min barnsliga wördnad, en gång blifwa och
wara deras ålderdoms tröst, och en länck i
deras glädje tjedja När de nalkas grafwenes
brädd! Ach! at den dagen aldrig måtte exis-
tera i natturen, på hwilken mitt upförande
skulle blifwa, ett dödeligit styng i så ömma
föräldrars hjertan! Måtte dock förr, allas sista
gäst, döden i en salig stund, flytta dem ifrån
denna olyckliga syndenes Öö, än jag skulle
bli ett sorge moln på deras timmeliga glädje
himmel! Min skapare hör denna min bön!
och säg äfwen du som jag: Amen!!!

Under hela denna tiden, måste min Far och

mor wara likasom tjenstefolk hos min mor-
far, hwilken ännu, ehuru han war öfwer 70.
år, förestod, hemmanet; En gubbe, som war
ganska kryy och hade efter den åldern en öf-
wernatturlig hälsa, hwarföre han icke ännu
wille lämna ifrån sig denna werldens omsor-
ger och bekymmer. Han hade wäl lofwat, at
min far skulle få hemmanet; men det war
ännu ganska owist: Men emedlertid måste
de där släpa och arbeta som trälar, och sågo
alt för många trötta qwällar, då den lön som
de skulle hafwa förtjent, blef räknad till wår
föda och wåra kläder, samt uti mina föräld-
rars släp= och kyrko kläder, hwilka senare de
sjelfwe till största delen, måste bestå sig, och
sätta sig i stor skuld. Ofta och flera gånger
woro de ärnade, at på något sätt skaffa sig
något hemman; men då mötte dem, under
åtanckan häraf alt för många swåriheter.
Måste derföre wara nögda med de wilkor de
hade, hwilka i sig sjelfwa woro goda nog;
Men, at dageligen höra Morfars och Mor-
mors (som war min Mors styfmoder) knur-
lande och olåter, öfwer den stora barna svite,
som min far hade, huru de av sin godhet
födde dem, och så widare, det föll dem nog
tungt. Om det hade warit någon gång; men
ständigt; om man gjorde aldrig så wäl, så war
det sällan till lags; ty Morfar war nästan af
det humeuret, at han skulle hafwa någon, at
träta på om ej någon annan, så wände han
sig till sin hustru. Min mor åter igen, såsom
ett äple af samma träd, hade den swåra sju-
kan, at ej kunna hålla stilla sin tunga, när
Morfar började, hon teg wäl en liten tid,
men tålamodet war så ganska kort, at tungo-
bandet till slut måtte brista, hwarigenom
oredan sedan höls wid magt, och skulle den
knapt tagit ända, om ej Gubben sjelf, sedan
han blifwit mätt, hade gåt ut i sin kammare.
Min Far war deremot af ett helt annat sinne,
han hade ett tålamod, som liknade ett bergs
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waragtighet, hwarföre när Morfar började
sin wanliga sång, så teg han, då han änteligen
måste sluta, när ingen gjorde sig möda, att
swara honom.
Efter Mina Föräldrar, som sagt är måste

själf kläda sig, så sökte de på alt sätt något me-
del dertill, De lät oss derföre hwar sommar
dageligen plåcka lingon, hwilka han med
watn slog i Tunnor, skickandes sedan årligen
till Stockholm 5. a. 6. Halftunor, för hwilka
pengar han sedan köpte det han behöfde. Då
han också gaf oss war och en något smått, så-
som någon belöning för wår flit.

Ungefär i Martii månad, kom till oss ifrån
Umeå Stad Nathanael Nordberg, Herr Han-
delsmannens Lars Nordbergs enda son, Min
Fars Cousin, uti åtskilliga handels ärender.
Sedan han hade sutit och språkat en stund
om allehanda, började Mina Föräldrar tala
om mig, huru Godt minne jag hade, sägan-
des derjämte: at om de hade råd skulle de
skicka mig på något ställe, at lära mig skrif-
wa och räkna. Då swarar Farbror Norberg:
”Han är ännu alt för liten; men efter et eller
tu år skal jag taga honom till mig och lära
honom hos mig skal han må braf.” frågte
mig sedan: om jag wille komma till Staden
och bo hos honom Hwarpå jag ej mins om
jag swarte något men blef hjerteligen glad
deröfwer, at jag skulle få fara till Staden. Jag
önskade för mig sjelf, at de twå åren då redan
hade lupit till ända, samt at den dagen snart
måtte instunda, på hwilken förenämnde
löfte måtte uppfyllas. Imedlertid tackade
Mina Föräldrar Honom för den stora grace,
han behagade emot mig yttra. Men Herrans
fördolda wägar, äro underliga, Hans beslut
och rådslag woro ej de samma, som wåra.
Han wille ej at jag skulle gå den wägen fram
i wärldene. Derföre täcktes det, honom näst-
derpå följande sommar, at ifrån dänna werl-

den, genom en natturlig död försätta, icke al-
lenast Herr HandelsMannen Lars Nordberg,
Fadren; utan ock sonen Nathanael Nordberg,
stadd på sin resa till Stockholm, Hwars Mor
Fru Nordberg, för 5. a. 6. år tilförene war
blefwen död, så at ingen fler war öfrig af det
huset, än twå Döttrar Den äldre Margareta
war redan gift med Herr HandelsMannen
Olof Forsel, i samma Stad; och den yngre
Magdalena, blef straxt derpå Gift med Herr
HandelsMannen Nils Burgerus, Äfwen ifrån
Umeå, Dessutom lefde ännu deras Morfar
HandelsMan Marksin, en man öfwer 80. år.
Härigenom feck mit glada hopp, ett swårt
fall, och alla dess grundpelare, blefwo un-
danryckta.

Om jag mins rätt så war det denna Natha-
nael Norberg, eller några andra, som behöfde
2:ne skjutshästar ifrån Stöcke till Staden.
Bonden Thomas Matts son war den enna
som lofte skjutsa, och min Morfar måtte
lämna andra hästen; men hade ingen annan
än mig, at sända med, som war mycket liten
och aldeles oärfaren; ty det war den första
skjuts, som jag har gjordt, men Thomas
Matts son lofte wara min hjelpare och led-
sagare. Skjutsen gick braf; och jag, enligit
Thomas Matts sons anordning, körde sedan
in till färjekarlen Simon Simonsson på Teg,
där jag befaltes wänta hans återkomst, sedan
han hade beledsagat Herrarne öfwer Elfwen.
Det war redan mörkt, och jag måste sitta där
hela qwällen; icke wågade jag fara ifrån
honom, och ytterst ledsamt hade jag där; ty
jag war ytterst blyg, tyckmycken och timide;
satt således orörlig på min stol och talte wist
icke många ord. Till lycka hade jag en liten
matsäck, den jag igensökte, där jag hade en
liten köttkorf, och hade änteligen så mycket
mod, at jag bad hustrun i gården steka den
åt mig, det hon också gjorde, hwarefter jag
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hölt min lilla måltid. Min wäntan hade sä-
kert blifwit mera odräglig, om icke där hade
warit en dreng=gosse, Östen Mortens son,
som sjöng wisor och hade hwarjehanda
annat underligt språk, som något roade mig.
Änteligen kom Thomas Matts son omkring
klåckan 10. och wi reste hemåt; men som
han war öfwermåttan drucken och beskänk-
ter, så körde han i början så häftigt, at jag
nästan war rädd och följde dock tätt efter
honom; men när wi hunno förbi Röbäck, så
somnade han in på kärran, då hans häst
ibland gick några steg och ibland stod han,
som åter war högst ledsamt; och mörkret
war det swartaste som kunde wara. At fara
ifrån honom kunde jag icke; ty jag war rädd
at han i fyllan kunde blifwa liggande på
wägen, eller hästen gå någon afwäg med
honom derföre måste jag toligt förbida tiden
och tidt och ofta ropa åt hans häst och mana
på honom till dess wi kommo hem. Men
lycka war at jag icke war mörkrädd. Således
måste jag wara hans hjelpare och ledsagare i
det stället, at han hade bordt wara min hjelp
och stöd.

Tilförene här jag wäl litet talt om den fer-
mité, som Min Far ägde, at läsa, hwartill hans
makalösa minne så wäl hade hulpit honom.
Hwarföre han war känder öfwer alt, såsom
den, som kunde minnas Prädikan ord ifrån
ord när han kom ifrån kyrkan, hwilket i sig
sjelf war ogrundadt. Sant är det wäl, at han
wäl kunde gjöra redo för innehållet och sam-
manhanget af Prädikan, samt wisa huru det
ena skälet i sin ordning fölgde på det andra;
men at just ord ifrån ord minnas henne, det
kunde han så litet som alla andra. Sedan jag
skref detta, har jag sjelf, när jag 1784. war
hemma, blifwit öfwertygat om, at han wär-
ke:n mindes ord ifrån ord. Ty han uprepande
då ännu långa stycken af wissa Predikningar,

som han hade hört i sin ungdoms tid, hälst
efter adjuncten Lund, så at jag föll i stor för-
undran. Grunden till detta deras tal, lärer
förmodligen warit denna, at han hade lärt
sig 3. a. 4. Predikningar ord ifrån utan till ur
Gradins Postilla. e. g. på lång fredagen, Påska
dagen och några flera, hwilka jag en par
gånger hörde honom Predika, i synnerhet
mins jag, at min Moster Catharina, (som nu
war hemma några år sedan hon tjent, en lång
tid.) obligerade honom sent om en söndags
qwäll, härtil, ifrån den stund beslöt ock jag,
at försöka lära mig en Prädikan. Jag började
derföre en par söndagar, at läsa öfwer Predi-
kan på Påskdagen af hwilken jag lärde mig
Parascevet,14 som räkte på twå blad; men se-
dan blef jag ledsen, så jag uphörde dermed.
Men Bibel läsningen roade mig mycket mera
för dess historiska art skull; fast än jag ej så
wäl förstod alt hwad jag läste och hade jag
nu hunnit till Konunga Böckerna.

II. Capitlet.
Grundläggning för framtiden, och
första wistandet hos främande.

Såsom det altid är ömma och förnuftiga för-
äldrars lott, at draga omsorg för sina barns
tilkommande framtid, och att taga sådana
mått och steg, som lända till deras wälfärd.
Altså koxade äfwen Mina Föräldrar i denna
mörka spegeln och sågo wärkeligen, at wi
intet alla kunde blifwa födda hemma. Der-
före, sedan de så wäl kände mitt goda minne,
och mitt snille, att så lätt och snart kunna
fatta all ting, beslöto de, at ehwad det dock
måtte kosta, sätta mig hos någon, at lära mig
räkna, och skrifwa, på det jag sedan måtte
kunna blifwa, antingen någon Besökare,
eller Bobetjent eller ock Skrifware hos nå-
gon, och på det sättet taga mig fram. För-
denskul skref Min Far till Farbror Lars Ström
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i Rathan, som då war Besökare wid sjötullen
derstädes, och ogifter Karl, med begäran, at
han wille nu tilstundande winter taga mig
till Discipel, uti de nu nyss nämnda sciencer,
emot den wedergälning, som De skulle kom-
ma öfwerens om. Farbror swarte straxt der-
på, at jag skulle få komma dit och få bli hos
honom till Påsk; hwaröfwer jag högeligen
gladde mig. Sedan då min Mor litet hade la-
gadt om mina kläder, så drögde jag ej länge
hemma; utan d:n 24. Decemb:r eller Jul af-
ton reste jag bort med min Far, sent om
qwäln klockan wid pas 7. eller 8. Det skulle
nästan falla den största wältalighets tunga
alt för swårt om ej ommöijeligit, at uttålka
och beskrifwa den glädje, som bodde uti
mitt hjerta, när jag steg i släden; Jag mins
huru Mor, Moster, och alla mina syskon
stoppade om mig och likasom inbäddade
mig i slädan, från hwilka jag sedan tog det
första afsked, och det med ett hurtigt mod.
Ty denna war nu den första resa jag i mina
lifsdagar gjorde, utom det jag någon gång
förr har rest till kyrckan. Nu wille wi se huru
resan aflopp. Wägen som wi skulle resa war
6. Milar lång norrut eller nordost ifrån
Umeå, åkföret war ganska godt, och allmän-
na lands wägen hade wi för oss. Min Fader
hade ej mer, än en gång om sommar tid, för
många år tilbaka, rest den wägen, hwarföre
han ej war så aldeles wiss på sig, at kunna
hitta den; men på en almän landswäg, tyckte
han, man ej borde fara wilse. Wi reste nu
först till Staden, hwilken wi, på ./2. fjerde-
dels Mil när reste förbi. Sedan wi woro
komna på lands wägen, säger Min Far, som
af sitt myckna arbete war alltid trötter: ”Jag
wil nu lägga mig i släden och såfwa litet tag
du imedlertid tömmorna och åka; men när
du ser någon afwäg så wäck upp mig.” Nu
war det helt muligt och ganska mörkt den
natten, så det war litet swårt, att kunna se

biwägar; Men sedan jag hade åckt 1/2 Mil
ifrån Staden, blef jag dock till wänster warse
en wäg, som wäl war god; men ganska sma-
ler, då däremot den wägen, som låg framför
oss war icke allenast stor och bred utan ock
mera åckter. Icke dess mindre wäckte jag
upp min Far, sägandes: ”Här är en biwäg.”
Han hwars ögon woro fulla med sömn, tit-
tade wäl upp ur slädan; men när har feck se,
den smala wägen på sidan, och den breda
framföre, trodde han sig icke taga miste, om
han hölt directe fram. Han befalte mig der-
före, att åka den, hwilket jag ock gjorde.
Efter några minuter, blef jag åter warse, at
den breda wägen afwek äfwen till wänster;
men war ej åckt mer, än ett enda spårr, Då
deremot wägen, som låg framföre oss lopp in
i skogen och blef nog smaler; men war dock
ganska wäl uppkörder. Min Far trodde då
sedan han blifwit upwäckter, att den breda
war sommar wägen, som det ock wärkeligen
war; men at den andra wore en winter wäg,
som torde löpa gerad genom skogen. Wi
reste då utan något widare betänckande, så
fort wi hant; men ju längre wi åkte in i sko-
gen, ju mera mötte oss sådana märken, som
billigt upwäkte wår twiflan, och stäckte
wårt hopp; Ty wägen blef ju längre det led
ju wärre. Omsider kommo wi på en liten
Morass; hwarest jag mins, Min Far ännu sade
sig hafwa något hopp. Wi fortsatte derföre
wår kosa, tils wi änteligen kommo till en by.
I ett Torpp, hwarest ännu lyste eld, geck min
Far in, att fråga sig före. Der blef han utaf en
gammal flicka underrättad, at byn hette
Ytter=Tafle, och att wi hade åkt 1/2 mil ur
den rätta wägen; Men hon sade ock derhos:
”Ni skulle hafwa tagit en sup mindre när I
reste från Staden, så hade I ej åkt wilse.” Min
Far ursäktade sig straxt dermed, at han icke
ens warit till Staden utan åckt honom förbi.
Och sedan hon fick wetta hwarifrån han
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war, och hans namn, så wiste hon straxt, att
han ej war af Fylhundars Regemäntet. Änte-
ligen kunde min Far någon gång taga en sup
när han fick; men aldrig söp han sig fuller.
Och mins jag mig aldrig hafwa sett honom
fuller mer än en enda qwäll när han kom
ifrån noten. Hwar är jag nu? jag tror jag läm-
nat min resa och talar om min Far. Nej först
ska jag wäl se slutet på henne. Den förr om-
talte Gumman kom då ut och skulle wisa oss
wägen till Tafle hwarest Gästgifware Gården
war, hwilket skulle wara, efter Gummans
ord en half mil och hade wi åkt den så hade
det ej warit någon särdeles krok; Men när wi
fingo höra Gumman beskrifwa wägen, huru
wi först skulle åka ner på en fjärd förbi skogs
uddar, och sedan upföre Tafle Ån, hwilken
hon trodde på sina ställen skulle wara swag,
så togo wi häldre det partiet, at resa samma
wäg tilbaka, som wi kom. Wi måste således
åka så långt tils wi kommo till den först om-
talte wägen, som war den rätta winterwägen
öfwer en sjö. Orsaken hwarföre den wägen,
som wi åkte wilse på, war så wäl upkörder,
war den, att alla Stadsens drängar dageligen
förde därifrån all sin wed och sitt hö, ty hela
Yter=Tafle byn hörde nu staden till. Och det
war det, som bedrog oss. Häraf ser man huru
ganska wäl den liknelsen är träffad, när wår
frälsare säger, att de rättfärdiga wandra på en
smal wäg till saligheten, men de ogudachtiga
på den breda till fördömmelsen; hwarföre
det är så mycket nödwändigare, att wi i alla
wåra gjöromål hafwe detta uti en helig
åtancka, på det wi ej sjelfwe måtte löpa fril-
willigt i den fara, som wi så wäl tilförene
känna.
Resan fortsatte wi sedan om natten det

bästa wi kunde, och när wi woro komna förbi
Tafle lade jag mig i slädan, at såfwa, och Min
Far åkte sedan sjelf. Emot mårgonen waknade
jag då wi woro på en stor skog, som war 2 ./4.

Milar lång, och hade et ganska elakt före; ty
det snögade häftigt en wåtachtig snö, hwil-
ken frös fast och klibbade sig under medarna,
och gjorde åkföret altför swårt, så wi hade
största möda at komma öfwer skogen. Som
hästen började trötna, så skulle wi söka bot
derföre i det wi skulle taga pisken; men blef-
wo helt flata när wi märkte, at wi hade tappat
bort henne på wägen. Änteligen kommo wi
till en By, som kallas Djeknebodan, K: wid pas
9. a 10. om Juhl Dagen hwarest wi på Gästgif-
ware Gården stannade at hwila wår häst un-
der högsta kyrko tiden. Nu woro wi redan i
Bygdeå Socken, hwars inbyggare räknas för
wara mycket niskt15 och ohöfsat folk. Hwilket
wi ock wärkeligen fingo ärfara; ty när wi
kommo in fingo wi höra af en piga, at den ena
Gästgifwaren war rester till kyrkan, men den
andra war hemma; ty de woro twå stycken,
som bodde i en och samma gård i hwar sitt
rum. Rummet war ganska ostädligt, golfwet,
samt alt hwad der war, war så orent, at man,
utan, at så mycket misstaga sig, kunde twifla
om det blifwit twätat på 2. a 3. år. Wi togo
fram wår mat wacka och satte oss wid bordet,
at äta litet frukost. I det samma kommer den
Gästgifwaren in som war hemma, med en
gammal swart warmars tröija på sig utan nå-
gon halsduk på halsen, och ett lintyg, som
man ej kunde se om det war gjort af garn,
halm eller tågor, blått för smuts. Föröfrigt såg
Gubben ut i ansigtet, så hwit som en murjan.
Den som undrar på hans granlåt, skal härme-
delst få wetta, at orsaken warit den, at han
nyss blifwit Änklinge, och skulle börja fria
på nytt. Den som skulle tycka, att jag ej som
sig borde, har afbildadt hans Contrefait, så
hoppas jag han det gunstigt förlåter, hälst när
han får wetta, at jag ej är någon Contrefaiseur.
Denna så wäl upputsade Änklingen, började
rasa med pigan där war, han gjorde henne alla
de små sprat han kunde hitta på. Och på det

39

46. 
1770. 

December.

47. 
1770.

Decemb:

┐
Characteire
Cit: p: 61: d: B:
48. 
1770. 
December.

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 39



han ej skulle mista sitt Courage, så gick han
stundom ut, at taga in en god dosis hjertstyrc-
kande dråppar af bränhus Apotheqvet, så at
han till slut war en hel karl. Wid middags ti-
den lagade wi oss till, at fullända wår resa, af
hwilken nu ej mera återstod än en half Mil;
Men wi fingo ej längre följa landswägen,
hwarföre wi nödgades anlita den wälbe-
skänckta Gästgifwaren, til att wisa oss på rät-
ta wägen. Här och äfwen så länge jag war i
Rathan, war jag så förryckter, at det som war
Norr så tyckte jag det war söder, och öster an-
såg jag för wara wäster. Hwarföre jag trodde,
at Mannen war galen, när jag hörde honom
säga; ”Wägen ligger så här gerad österut” pe-
kandes i det samma dit åt jag trodde wara wäs-
ter. Ehuru blixt fuller han war, beskref han
dock wägen så tydligt, at det war omöijeligit
för oss att fara wilse. Nu hade det fallit så
mycket snö, at wägen knapt syntes i skogarna,
men på släta fälten als intet, hwarföre Min
Far måste gå förut och känna sig före, då wi
änteligen wid pass K: 3. anlände till Rathan,
en hamn, som är en af de bästa i hela Botniska
wiken, hafwandes twänne ut= och inlopp
både till norr och söder, på wästra sidan war
fasta landet, hwarest bodde Lotsen och en
Spannmåls Mätare, på Östra sidan ligger ett
stort högt skär, på hwilkets högsta spets, står
en sårt Båk till sjöfararnas underrättelse. Här
war också wid sjöstranden en wacker Charac-
tairs Bÿggning, bestående af en sal, 3. kamrar
och ett kök. Uti hwilken Tulförvaltaren Elias
Bäck bodde. I en af dessa kamrar på norra än-
dan af byggningen logerade min Farbror, och
dören på hans Kammare gick ut på marken,
för hwilken, till et skul allenast några bräder
woro uppstälda. Ganska wäl blefwo wi emot-
tagna, af Farbror, hwilken war hemma ifrån
kyrkan den dagen emedan han väntade oss.
Hans piga, som hette Dorothea låg sjuk i het-
sig feber; hwilken sjuka jämte den barna sju-

kan, som kallas mäsling woro gänse där på or-
ten. Hwarföre Farbror straxt frågte mig om
jag hade haft den sistnämda sjukdomen?
hwarpå swarades ja. Till d:n 28. December el-
ler fjärde dag Jul drögde Min Far, då jag tillika
med Farbror följde honom till wägs; sedan wi
hade avancerat ungefär ./8. mil nalkades det
stället hwarest jag för första gången skulle
skiljas och taga ett ömt afsked ifrån min Far,
hwilket utprässade tårefloder der utur mina
ögon. Och så snart jag hade tagit afsked så
wände jag med en utomordentlig hastighet
till baka, ehuru min Farbror ännu talte några
ord som mycket roade både min Far och Far-
bror. Sedan de af köld halfdöda trän hade för
wåra ögon undangömt Min Far, wände wi om
till mitt nya hemwist, hwarest jag mådde helt
braf; i synnerhet som jag äfwen som min
Farbror intog en god dosis Camfert brenwin
hwar morgon, hwilket bidrog en god del, till
at fördrifwa och emotstå den där gångbara
sjukdomen; så at jag, så länge jag war där feck
njuta den oskatbara hälsan. På det nu nyss in-
gångna nya året 1771. måste jag börja med mitt
nya arbete; skrifwa och räkna. hwaruti jag
tämmeligen progresserade, så at jag efter 3. a.
4. weckor skref mitt första bref till Mina För-
äldrar, hwilket Farbror hade conciperadt,
dock skref jag et litet P: S: sjelf, uti hwilket
jag hälsar från den sjuka pigan, och berättar,
at hon började blifwa något bättre. Under det
samma; kommer Tulförwaltaren Bäcks älsta
Mademoisell som heter (ni fallor) Catharina
Margreta Bäck. Hon läste då mitt bref, och
när hon märkte at jag ej hade någodt till-
namn, så gaf hon mig det namnet Stenberg,
hwilket jag straxt antog, och det skal jag, till
Hennes Åminnelse, till bleka döden behålla.
Räknandet geck ock tämmeligen, braf, och
mins jag, at när jag skulle lära utsäga stora tal,
och det i början ej wille fastna i mitt hufwud,
så tiltalte Farbror mig litet hårt; hwarpå jag
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swarade: ”Jag wet wist, at det ej heller gått
bättre när Farbror skulle lära sig.” Men sedan
jag litet kom mig före, war råkandet mig ett
nöije. Dagen hade jag så indelt, at jag förmid-
dagen räknade, och eftermiddagen skref,
hwaremellan jag ock hade mina låf stunder.
Straxt började jag ej räkna; ty jag hade ingen
Tabel; Men Herr Tulförwaltaren Bäck war så
gracieuse och lånte mig sin enda sten Tabel,
så at jag äfwen feck börja därmed.

Alt ifrån den första stund, jag kom till Rath-
an satte jag mig före, at wagta mig för at
sqwalra, så mycket möijeligt war. Och beslöt
jag, at aldrig omtala för Farbror, det jag till
äfwentyrs torde få höra pigan eller någon
annan säga om honom ej eller för pigan det
Farbror sade om henne; Ty denna lasten war
ganska ful för mina ögon, emedan mina För-
äldrar hade afmåladt henne så wäl som
många andra med ganska fula och weder-
styggeliga färgjor. Mitt beslut fulfölgde jag
ock wärkeligen och iagtog en stilla tystnad,
så snart jag märkte saken war af den beskaf-
fenheten, at den kunde förordsaka någon
missämja eller för någon annan ordsak äs-
kade tystnad och förtegenhet. 

Efter som Farbror äfwän hade en Bibel ful-
följde jag ock här mit wanliga söndags ar-
bete, nämligen, at läsa deruti; jämte det jag
stundom läste något uti senare delen af Ko-
nung Carl XII. Historia, ett widlöftigt arbete
in Folio af Nordberg.16 Tulförwaltaren Bäck,
hwilken som oftast war hos Farbror, gjorde
mig stundom den äran at hörra på mig, och
berömde mig högeligen hwarigenom jag,
natturligt wis, så mycket mera upmuntrades,
at hålla fort med mitt påbegynta. Men när
Han utaf Farbror blifwit underrättadt, at jag
kunde litet af en Prädikan ur Gradins Postil-
la, kallade han mig straxt till sig i sin kam-

mare, då jag måste, ehuru ogärna uphöija
min röst och låta höra hwad jag kunde, hwil-
ket Tulförwaltaren så mycket tyckte om, at
jag hade den lyckan och förmån, at fulkom-
ligen winna hans grace; och ibland alla andra
wälgjärningar, räknade han icke för beswär,
at skrifwa mig en wacker förskrift, efter
hwilken jag sedan till min största nytta fick
öwa mig.

Det swåraste af alt, war den starka kölden,
som wi denna winter måste utstå, hwilken
war nästan owanlig; isynnerhet här, hwarest
nordan wädret spelade fritt längs hamnen.
Ofta war jag nästan i fara at bårtföras af
wäder ilningar, när jag skulle gå öfwer ham-
nen till Bäckmans eller Lotsen i några ären-
der. Till en belöning för detta mit beswär,
gaf Mademoiseln mig en gång en kopp
Caffe, hwilken den gången war hos oss och
förtärde denna öfwerflöds waran; Detta war
nu den första gången jag tog det innom mina
läppar; men dess smak förekom mig ingen
ting mindre än läcker, hwarföre jag straxt
gaf det tilbaka, i det samma jag gaf tilkänna
min miss smak. Mademoiselle och Farbror
söckte at förmå mig, at dricka ut min kopp,
men det war fåfängt. Icke dess mindre,
kände jag ändå efteråt, at det lämnade någon
angenäm smak efter sig uti min mun. I Feb-
ruarii månad reste min Farbror til Umeå, då
han ock med det samma besökte mina För-
äldrar, uti deras koijor. Under hans bårto
waro war åter den oftanämnde Mademoisel-
len hos oss en eftermiddag med min Farbrors
piga då de äfwen drucko Caffe. De oblige-
rade mig på det högsta at dricka med, men
jag sade nej dertill; nog kom jag ihog, at det
förra gången smakade wäl efteråt; men efter
jag en gång sagt, at jag ej tyckte om det, så
war jag så enwis, at jag hölt det för nesligit,
at contradicera mig sjelf. Ehuru jag innom
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mig sjelf hemligen allaredan tyckte om det,
war således mit nekande intet annat, än en
öfwerdrifwen enwishet.

Utom mig hade Farbror äfwen en annan 
Discipel, nemligen Lotsdrängen Erik Eriks
sons son Olof, en påjke om 13. a 14. år, och ej
ännu kunde läsa sin A. b. c. bok, hwilken
jämte det han hade swårt före, at fatta och
lära något, äfwen war mägta ohågadd och
sjelfswåldig. Honom lämnade Farbror dels
under mit; men förnämligast, under pigans
insyn, under sin borto warelse. En dag då
han efter wanligheten kom till oss, at läsa,
bar han med sig en grof husnafware, hwil-
ken Mademoiselle och Farbrors piga hade
bedit honom om, at hämtta. Sedan han hade
fulgjort denna deras begäran, öfwertalte de
oss, at båra ett hål på wäggen emelan köket
och Farbrors kammare, hwilket wi ock straxt
efterkommo. Så at de sedan igenom detta
hålet tillsände hwarandra allehanda smått,
som de behöfde låna af hwarannan, och
sluppo således blått för sådana små saker
skul, löpa kring bygningen, och klifwa den
höga förstugu trappan. Nu frugtade De Hö-
geligen, at Farbror, när han komme hem,
torde förtryta och mistycka detta, så mycket
mera, som detta hålet war just wid hufwud-
gärdet af Hans säng; men aldramäst frugtade
De, det Herr Tulförwaltaren, som ock war
rest till Umeå, torde blifwa ond deröfwer,
om han skulle få wetta det. Derföre bad de
mig innerligen, at jag ej skulle säga det för
Farbror. Jag, som hade beslutit, at ingen ting
säga och sqwalra, beslöt ock äfwen nu det
samma; men icke dess mindre bodde ändock
så mycken skalkhet uti mit hjerta, at jag sa-
de, blått till at skrämma dem, at jag skulle
sqwalra det för honom så snart jag skulle få
se honom. Och ju mera De bad mig, desto
mera låfte jag säga det. Änteligen kommer

Farbror efter några dagar ifrån Umeå. Första
söndagen efter Farbrors hemkomst följde jag
honom till Besökaren Bjurman, som bodde
en par Bössskott derifrån på södra ändan af
skäret. Eftermiddagen förnöttes, efter som
wanligit plär wara, mäst med prat om alle-
handa, tildes solen wäl hade hunnit stiga
genon horizontens dör, at intaga sitt ljufwa
natläger, och ett tjokt mörker trädde i dess
ställe, hwilket litet skingrades, utaf de tind-
rande stjernors dunckla sken, som nu små-
ningom wiste sig på himla hwalfwet; då wi
åter förfogade oss hem till wårt enslighete-
nes slått, hwarest en dusig tystnad rådde; Ty
pigan satt där, helt allena i mörkret på en stol
wid spisen. När Farbror frågte: hwarföre hon
ej hade tagit eld i ljusit? swarade hon: ”Jag
tyckte, det ej war nödigt, bränna ljus i få-
fängan.” Farbror swarte då: ”Så tänd då nu
eld i ljuset.” Knapt hade han hunnit uttala
dessa orden förr än pigan, såsom wore hon
rasande, började, at sjunga en gammal wisa,
och skrek så högt hon någonsin årkade, så
jag nästan trodde at wäggarna skulle rämna
och bjälkarna skulle swara. Wi förundrade
oss högeligen hwad som hade kommit åt
henne; Wår förundran skingrades nästan så
hastigt, som han kom; i synnerhet hos mig;
ty knapt hade hon hunnit sjunga några ord
förr än wåra öron upfyltes med en hel annan
musik; ty en liten bjälra började häftigt
klinga och skalra inuti rummet, och pigans
sång förbyttes hastigt i ett häftigt skratt
löije, så man, förutan at alt för mycket mis-
taga sig, hade skäl, at frugta, det hon endast
af skratt och flisande skulle kikna, åtmin-
stone syntes det så. Jag, som förut wiste
något, förstod nu sammanhanget af denna
anläggning; Men Farbror, som ingen ting
wiste utaf, undrade på, hwad det war för en
commedie, som nu speltes. Han börjar famla
med händerna ikring wäggarna, så länge tils
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han fick rätt på den lilla klåckan eller bjälran
som klingade, hwilken war fastbunden i
ändan af en sticka, som war satt genom det
omtalta hålet på wäggen, den Mademoiselle
i köket skakade på. Deras ändamål war, at på
det sättet uppenbara för Farbror, at de hade
låtit båra hålet på wäggen, och det så, at han
ej måtte förtryta det. Mademoiselle kom
sedan straxt derpå springandes till oss, och
skrattade så mycket hon kunde, samt frågte
Farbror: om han ej wiste utaf det hålet förr?,
han swarte derpå: ”nej.” ”Stenberg”, säger
hon widare, ”sade så wist at han skulle säga
det.” ”Icke et ord, har han sagt härom för
mig” swarade Farbror. ”Jag låfte wäl”, woro
då mina ord, ”at säga det; men ingen ting
mindre hade jag beslutit, at gjöra, än det.”
”Men hör huru skalkaktig han ändock är, at
så wilja skrämma oss!” utbrast sedan Made-
moiselle. Farbror, nu fulkomligen underrät-
tad om altsammans kunde ej annat än skrat-
ta med full hals åt deras löjliga uptåg. Och
hade wi hela långa tiden mycken ro häraf.
Men ännu återstod det wigtigaste, nämligen:
huru de skulle uppenbara det för Herr Tul-
förwaltaren, så at han ej måtte blifwa onder,
och Mademoiselle måtte kunna undgå all
förargelse. Det aflopp, som följer: Herr Tul-
förwaltaren kommer en dag till oss, och
under någon discource, med farbror, prome-
nerar han af och till på gålfwet, i det samma
faller en liten käpp ner mit på gålfwet. Det
buller, som han i nedfallandet, förorsakade
föranlät Herr Tulförwaltaren, at hastigt
wända sig om, at se efter hwad det war, då
han får se käppen ligga på gålfwet; men kun-
de ej begripa hwarifrån den kom, at ingen af
oss gjorde det, kunde han nog tydeligen se;
ty wi såto mitt för hans ögon. Han såg upp
taket, och kring hela kammaren; men kunde
intet märka hwarifrån den kom; hwarföre
han undrade på hwad det månde wara för

trålleri på färde. Omsider går Farbror och
wisar honom hwarifrån den kom, under det
han tillika berättar hwilken som hade bårat
upp det, samt den löijliga rolle, som de spelte
för Farbror och mig, åt hwilken han sig hjer-
teligen roade.

Wid sin hemkomst ifrån Umeå Hälsade
Farbror mig ifrån mina Föräldrar, och sys-
kon, Och till min stora glädje berättade
deras hälsosamma tilstånd, och wälmåga,
hwilken han slutade dermed, at Min Far
hade köpt mig en ny och ganska granner
Psalm Bok, Den Min Farbror sjelf hade skrif-
wit mit namn uti, hwaröfwer jag högeligen
gladde mig. Boken war dock köpt för mina
egna pengar, som i min barndom woro sam-
lade; ty min Far gaf en liten trä ask åt hwart
barn, skref på ett papper deras namn och
lade i hwar och ens askar, samt gjömde dem
uti sin kista, och så snart någon af oss utaf
främmande, feck någon styfwer, tog han den
straxt, och gjömde uti dens ask, som hade
fådt peningen, hwaraf till slut samlades så
mycket, at han derföre köpte en ny Psalm
Bok åt hwart barn. Och när Han sjelf någon
gång behöfde något pengar lånte Han af oss,
skref det straxt upp, och betalte det sedan på
det nogaste. 

Ehuru det ej aldeles hörer hit, kan jag dock ej
underlåta, at wisa något så när Pigans Cha-
ractaire, som nu war hos Farbror. Om jag nu
skal ge henne Charactaire, så tror jag, at jag
lånar Sÿrachs ord. uti dess 25: 19. 22. der han
säger: at ingen listighet öfwergår qwinnors
listighet. och ingen wrede är så bitter, som
qwinno wrede. Sådan war äfwen hon. Hon
kunde icke lefwa om hon icke feck höra
Farbror läsa för henne alla de bref han be-
kom, hwilket han stundom gjorde för at
undslippa henne. Med ett ord hon kunde
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blifwa ond öfwer det aldra minsta, eller rät-
tare öfwer ingenting. Till exempel häruppå
tjenar detta: Under mina låf stunder roade
jag mig mycket med at skrinna på kälkar
ifrån högsta spitsen af skäret, långt ner på
hamnen. En dag då jag som bäst roade mig
härmed kommer Farbror ut till mig då det
äfwen föll honom in, at taga en kyrck släda,
som en Bonde ifrån nästa By Dalkarså, hade
lämnat der qwar, och skrinna en gång för at
så mycket mera föröka min ro. Dock befalte
han mig först at gå in efter någon ting, Det
hastigaste jag kunde lopp jag in, tog det mig
war befalt, och hastade mig ut igen; straxt
frågte mig pigan hwarföre jag hade så bråt?
och hwaråt jag log? Jag, som nu stod wid dör-
ren och hölt i nyckelen, samt gladde mig der-
öfwer, at jag skulle få skrinna så braf, swarte,
om jag mins rätt, ”jag ler åt ingenting”, hwar-
med jag geck ut. Farbror och jag drogo så slä-
den öfwerst på högsta spetsen, och åkte
wackert och hurtigt nedföre, Men på samma
resa hände oss den lilla olyckan, at slädan
geck litet sönder, hwilket Farbror straxt la-
gade, så det ej stort syntes. Härefter gingo wi
båda in. Och detta war nu alt i sig sjelft wäl
och godt. Men dagen derefter började pigan
blifwa onder deröfwer, at hon icke skulle få
wetta, at wi skulle skrinna; Hon sade ock, at
när hon frågte mig hwaråt jag log, skal jag
hafwa swarat: ”jag ler åt detta låset, som är på
dören”, hwilket war en ewig osanning; Utan
swarte jag allenast de orden, som stå på före-
gående sidan antäknade. Och häraf gjorde
hon en sådan prädikan så det war lust åt. Hon
blef sedermera gift med den här ofwanföre
omtalte snygga änklingen i Djeknebodan.
Pag: 47. d: B: 3. a 4. gånger skref jag mina För-
äldrar till under den tiden jag redan hade
tilbragt hos Farbror, som war 3. Månader.

Enligit Farbrors mig gifna löfte, feck jag nu,

promenerandes följa honom till Bygdeå Kyr-
ka, en wäg om 1. Mils längd; Wi gingo Klåck-
an 6. wid pas hemifrån, palm söndags mårgo -
nen, eller den 24. Martii. Och sedan Far bror
hade hos sina bekanta litet språkadt, följdes
wi alla till Kyrkan, hwilken är upbygd af sten
och belägen på östra stranden af Bygdeå älf.
Här Prädikade den dagen Fält Probsten och
Kyrkoherden i Församlingen, hwilkens namn
war Nordin: Hans ingångs språk mins jag war
detta: ”När du sitter wid ens herras bord så
lägg en knif på din hals om du will behålla
lifwet.”17 Proposition war: ”En Christens pröf -
ning och förhållande wid Natwardens nyt-
jande.” hwaröfwer han gjorde en härlig för-
klaring, och en ståtlig predikan. Sedan wi
kommo ur Kyrkan geck Farbror på flera sär-
skilta ställen, och jag följde honom alt stadigt
i hamn och häl efter; Och jag skulle ej hafwa
wågat skiljas ifrån honom så långt som ett
sten kast, för aldrig så stor summa pengar.
Till slut gingo wi till den nya Prästgården 1/4.
Mil ifrån Kyrkan; hwarest Farbror satt och
språkade i köket stundom med Betjenten och
understundom med Jungfru Maglena Kyrko-
herdens HusHållerska. Omsider blifwer Far -
bror hwarse Svebilii Cateches; sedan han
hade tagit och öppnat den, blir han warse
den 36. frågan i första Hufwudstycket; den
han frågar; sägandes: ”ho är wår nästa?” Jung-
frun swarar: ”Alla menniskor, både” et: et:
Farbror frågte widare: Om just alla mennis-
kor woro wår näs ta? ”Ja alla utom Turkar och
Hedningar” war Jungfruns swar. Det wore
nog, mente jag hos mig sjelf, skulle icke
äfwen de wara wår nästa. Mit omdömme för-
kastade straxt hennes swar, såsom falskt;
ehuru jag ej sade något. Ty mit lilla föråd på
ord, har jag ännu, mycket mera då, såsom
barn inneslutit in nom blygsamhetens lås.
Farbror förgat icke heller at fråga: ”Huru
skola wi älska wår nästa”, som samma person
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beswarade. Sedan några timmar woro för-
flutna förfogade wi oss derifrån hemåt; utan
at jag kunde märka, om Farbror haft det min-
sta ärende der at uträtta eller ej. Näst derpå
följande långfredag följde jag åter Farbror till
Kyrkan; då Comministern där i församlingen
Herr Magister Widmark Prädikade. Till Pa-
rasceve hade han 1:sta och 2:dra v: af 154. Psal-
men ur Swenska Psalm boken: ”Ach! hjer tans
we, at et: et: O! sårg och nöd, si” et:. Han är
äfwen en stålt Predikant; men en ibland de
aldra swagaste mäss Präster. Eftermiddagen
gingo wi åter till Prästegården; hwarest wi
drögde några timmar på det förra sättet.
Under hwilken tid Herr adjunct Widmark
stundom kom in i köket och började språka
med mig; men jag war så ganska blyg, at jag
knapt wågade se upp, mycket mindre öpna
mina läppar. Så snart Påskdagen inföll, be-
gåfwo wi oss åter till Kyrkan. Och efter slutat
Gudstjenst följde wi min Sty Mormors Brö-
der till deras hemwist Näs, en by belägen 1/4.
mil österom Kyrkan, hwarest wi såsom Påsk
gäster förblefwo öfwer natten. Mårgonråd-
nadens annalkande påminte oss om wår åter-
resa till Kyrkan, hwarifrån wi sedan efter
wanligheten togo den närmmsta kosa till
Prästgården. Denna war nu den 3:dje gången
jag följde honom dit; utan at kunna utgrunda
orsaken hwarföre han så flitigt besökte dessa
kåijor. Äfwen nu feck Farbror Catechesen i
händerna och frågte samma frågor som förra
gången; hwarpå gafs samma swar af samma
Person; så at jag redan till hälften började tro,
det Turkar och Hedningar ej woro wår nästa.
Änteligen måste wi nu lämna dessa ljufliga
hyddor, och omgifna af nattens skuggor, som
nöddgades småningom wika, för månens
ljufliga dock matta sken; lämnade wi flera
steg under det wi mer och mer nalkades till
Rathan.

Ännu dwaldes jag ungefär 3:ne weckor hos
Farbror, då jag med Herr Tullförwaltaren
reste till Umeå; sedan jag tagit ett lika så
gladt afsked af Farbror, Mademoiselle, och
Pigan, som jag tog ifrån mina Föräldrar, och
Syskon, när jag reste hit. En mårgonstund,
förswan Rathan, utur min åsyn; då wi straxt
derpå nalkades Djeknebodan, hwarest wår
största wälgjörare, men tillika stundom wår
swåraste Fiende och största förderfware, jag
menar elden, hade grymmeligen i aska lagt
ett Fähus, tilhörigt den ena Gästgifwaren,
som der bodde. Så at kringströdda half-
brända stockar såsom förskantsningar, lika-
som wille förhindra wår framfart. I Tullför-
waltarens famn fortsatte jag min resa med
fult nöije öfwer Pålböle skogen, sedan wi
hade fådt nya bond klippare för wåra slädar;
till Sävar gästgifware Gård, och derifrån till
Tafle, hwarest mina ögon oförmodeligen
fingo förnöija sig med åtskilliga (som jag
tyckte) barn rariteter och leksaker. Ty först
feck jag beskåda ett par Danseurer, en Ca-
vailler och en Dame af färg bläck gjorda, och
wäl utsirade. Dessa gycklare woro stälda i ett
fönster på en rund bläck plåt, som war fäs-
tadt i ändan af en liten qwarn stock, hwars
blader woro små fågel fjädrar. Det drag, som,
genom en dertill gjord öpning på fönster
bågan, spelade på dessa fjädrar, satte hela
machine i rörelse, så at de dansade så käckt,
at jag, icke utan största begjärelse, at äga
dem, fästade ögonen derpå. Sedan såg jag en
liten klåcka hängandes i taket, ungefär af ett
qwarters diameter, hwilkes ljud jag hade näs-
tan en oöfwerwinnerlig lust, at höra; dock
wågade jag ej, at hwarken sjelf fatta i det
ifrån klåckan nedhängande repet ej eller an-
moda andra derom. Widare: hängde under
taket i en fin tråd, en af tråd gjord liten och
nätt, samt wäl måladt Karl, ridandes på en ej
mindre eqviwerad häst hwilken aldeles till-
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drog sig min uppmärksamhet. Jämte flera
andra sådana små saker, som utgjorde min
fulkomliga barna ro. Derifrån begåfwo, wi
oss straxt, och anlände till Umeå Kl: 4. då
herr Tullförwaltaren tog qwarter hos Han-
delsman Häggström: men skickade mig och
mina saker med en piga, till min Faster, gift
med Snickaren Anders Nordström der i Sta-
den, hwarest jag förblef öfwer natten. Om
qwäln wille mina Cousiner min Fasters 3:ne
döttrar se min skrif bok, hwilket jag i början
wägrade; men lät sedan öfwertala mig; då de
så mycket de kunde förstå sig derpå, be-
römde min styl. Morgonen derpå skulle en
Fru resa, med en sin son, ungefär så stor, som
jag då war, till Stöcke by, at köpa och tinga
sig hö; då min Faster så hade bestält, at jag
feck följa med henne hem. Under wägen när
wi woro komna på en skog 1/4. mil lång, ut-
brast sonen i dessa orden: ”Ach huru lång
denna skogen är.” – ”Denna skogen”, (swarte
jag) ”är wist ej lång. Nej om du gåsse skulle
se Pålböle skogen, och resa den, då skulle du
få se en wäg, som är lång.” Sådana förestäl-
ningar tycke jag mig nu med skäl kunna
gjöra, sedan jag redan blifwit så berester, at
jag farit twå gånger öfwer honom. Men
knapt hade jag uttalat dessa orden, förr än
jag påminte mig at han war Herre son, och
ångrade högeligen, at jag såsom en bonde
son så ohöfligt hade swarat Honom och kal-
lat honom du och Gåsse. Så mycket mera
som hans egen Mor hörde det. Men under
det jag qwaldes med dessa tanckar, nalkades
min Fars låga kåijor under hwilkas tak jag
med glädje trädde. Sedan jag hade hälsat på
min mor och syskon, geck jag ut till min Far,
som högg wed i ett wedhus, och efter häls-
ningen och litet prat, sjöng jag för honom
twå första werserna, af en wisa, gjord om Ko-
nung Gustav I.18 hwilken jag hade lärt i Ra -
than, och woro som följer:

”Konung Gustav Ers son Wase,
Mägtig Hjelte Tapper Drått,
War sin fiends skräck och fase,
Sändt af Gud, at gjöra godt,
Koradt utaf trogna Ständer,
At förswara Swea länder.

Denne gaf åt Gud sin Ära, 
Stilte Påvens grymma mod, 
Plantad bland oss Luthers lära, 
Gaf oss denna klara sol,
Som war största Kungars like, 
Och en Fader för sitt Rike.”

Detta sjöng jag at aldraförst fägna min Far;
men mera kunde jag ej. Och således war min
återresa, (utom wägens längd, som dock ej
war så aldeles lik) till alla delar aldeles olik,
med min framresa.

III. Capitlet. 
Öfningar hemma.

Det första jag anhölt om hos min Far såsom
oumgängeligt, war at han måtte låta gjöra
mig en räken Tabel, en skrif låda, och en
penknif hwilket han ock straxt wärkstälde,
så at jag innan kort, war ägare, af dessa nö-
diga möbler. Penknifwen hade en bonde
gjort men war så blöt at han war aldeles odu-
gelig. Och har jag aldrig ännu haft någon
lycka till knifwar.

Nu tycktes jag ej wara litet lärd, emot förr.
Och sanningen at säga, så lär man knapt
kunna begära stort mera på så kort tid. Ty
utom det jag kunde räkna qvatuor species,
samt skrifwa, hade jag ock lärt mig tilfälligt
wis at läsa Latin innantil; blifwit litet kunnig
i Swenska Historien, isynnerhet om Gusta-
wianska Familien. Nu wiste jag hwad Riks-
dag war, samt Hwad Riksens Ständer wille
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säga, hwilket jag förr trodde, skulle betyda
det samma som Riksens Städer. Utom annat
sådant småt, som jag har lärt. Hwarföre jag
nu ganska ogärna, såsom förr, wille gå i alla-
handa groft arbete; ty man kan täncka, at jag
redan war wan wid commodité och be-
qwämlighet. Men det halp inga undanflyg-
ter, utan måste jag låta beqwäma mig, at ge
min gödda kropp en så stark motion, som
bonde barn dageligen måste utöfwa.

Så snart jag kom hem ifrån Rathan, berätta-
de mina föräldrar, huru Farbror, när han häl-
sade på dem innom deras egna dörar, hade
låtit förstå, det han högeligen förtrutit, at jag
swarte honom så spåtskt, när han skulle lära
mig utsäga tal. Nemligen, at jag sade: ”jag
wet wist, at det ej eller gådt bättre när Far-
bror skulle lära sig.” Se pag: 51. Hwarföre jag
nu af mina Föräldrar fick ganska hårda ban-
nor.

Näst derpå följande sommar måste jag följa
mina föräldrar at räfsa hö efter förra wanlig-
heten. Byssens ängar äro delta i tegskiften,
hwaribland Olof Mickelson en bonde ifrån
Oborda by äfwen i alla ängar hade sina tegar
som ej woro bredare än ett slag, eller 1. 1/2.
famn; Hwar före han måste årligen hålla 2:ne
Personer, som skulle afberga detta lilla höö
bohl tillika och på en gång med alla Byssens
grannar; Ty de slå sina ängar tillika; på det de
ej måtte nedtrampa och förderfwa gräset för
hwarandra, hwilket ofelbart skedde om hwar
och en afslog sina ängar när honom beha-
gade. Innewarade sommar hade han ej mera
än en piga, utsedt härtil, hwilket hon omöi-
jeligen kunde allena hinna med; hwarföre
han kom till mina föräldrar, (som hade Barn
nästan till öfwerflöd,). Och begärte leija en
af oss, at hjelpa henne. då mina föräldrar
måste wilfara hans begäran, hwartill de

straxt utsedde mig. Jag instälte mig straxt,
efter befalning i min nya tjenst och mådde
helt braf. Ty utom det, at jag hade frisk mat
och dricka, så hade jag ej så alt för mycket ar-
bete, som då jag war hemma. Ty wårt lilla
höö förråd war ej större, än wi läti:n kunde
hinna med det, och således få fara hem och
hwila långt förr än mina Syskon, som lika-
som tycktes misunna mig denna förmon,
dock icke, som jag tror, så mycket i sjelfwa
wärcket, som icke mera blott i orden. Ty wi
woro, utan at skryta tämligen kära syskon.
Jag tjente så godt som jag kunde; men altid,
at bewaka min hus bondes rätt. Till rå gran-
ne hade jag på alla ställen, på ena sidan den
åfwan nämnde Per Josephson, hwilken hölts
före, at ej wara så mycket samwets=gran wid
wissa tilfällen, och på andra sidan war An-
ders Anderson rå granne, som hade litet
folck, hwarföre han blef efter mäst alla mårg-
nar med sin slått, så at han ej kunde göra
orätt om han hade welat, af hwilket sinnelag
han dock ej war. Men den förra hölt jag ett
waksamt öga uppå, och talte honom strängt
til så snart jag märkte, at han slog för mycket.
Hwarföre jag altid gick upp råd linien så wäl
emellan honom, som emellan And: Anders-
son, på det min wärdinna icke skulle slå för
mycket, hwilket war så mycket swårare, at
wagta sig ifrån för henne, som wår Teg war
ganska smaler. När jag märkte, at Hon hade
slagit på någon dera sidan för mycket, så räf-
sade jag ej mera än jag såg wärkeligen hörde
mig till, det öfriga lämnade jag; äfwenså när
mina grannar gjorde det samma, räfsade jag
såsom jag såg rålinien geck.

Den tredje stora Bönnedagen detta år, som
war den 21. Junii fick jag följa min Morfar
och mormor till kyrkan. Och som Böndagen
den tiden ännu hölts på Fredagar, så reste wi
dagen förut till hamn hwarest de 2. södra
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och norra tredjedelar af Sockn hafwa sina
Kyrk=bys hus, nemligen 1. stuga, 1. boda och
en stall hwar Bonde, uti hwilka de bo när de
äro wid kyrkan och resa ej hem förr än alla
Helgedagar äro ändade, ty deras långa kyrko
wägar förbjuda dem det. Således skulle ock
wi ligga der till Söndags eftermiddagen. Min
MorFar och MorMor hade litet smått arbete
med sig, med hwilket de skulle roa sig om
Lörgerdagen; men jag hade fådt befalning af
min Fader, at gå til Staden till min Faster
efter litet koppar pengar Circa 6. a. 9. D: som
han hade lämnadt der hos Henne. Lörger-
dags förmmiddagen geck jag derföre till Sta-
den, som ligger 1/2. Mil S: O: ifrån landskyr-
kan, och sedan jag hade hwilat mig litet hos
Faster Norström, tog jag utaf Henne pening-
arna, hwilka woro i en pung, gjord af katt
skin, och stopte dem i ett hörn af en stor
skjälskin säck, den jag sedan ganska wäl ihop
rullade och satte den under wänstra armen,
men wände det hörnet af min säck, framföre
mig, uti hwilket pengarna woro, och så Mar-
cherade jag ur Staden med min skatt. Men
när jag war kommen ungefär 1/32. Mil ifrån
wästra Tull Porten eller mitt emellan Staden
och Yter Hiske By, mötte mig på landswägen
en ung man, hwilkens physionomie före-
stälte en samling af alla de lineamenter, som
afmåla allahanda laster. Så snart jag blef
honom warse, och han kom mig något nära
afwek jag på andra sidan wägen, för at gå
honom förbi; men han stälte sin gång gent
emot mig. När jag såg det sökte jag åter gå
honom förbi; men han tillät mig icke det,
utan fortfor med sin gen gång, tildes han
fick mig fatt. När jag märkte hans upsåt,
blef jag ganska förskräkt, i synnerhet som
jag ej såg någon menniska, som kunde hjelpa
mig, utan honom allena. Omöijeligheten, at
undslippa, rådde mig, at ej så mycket wika
undan honom, på det jag ej måtte stärka

hans misstanke. Han tog mig fast, som sagt
är, och under det han noga kände med hän-
derna utanpå min säck, frågte han: ”Hwad
har du i din säck?” derpå swarar jag helt kal-
sinnigt och frimodigt: ”Jag har der ingen
ting; der är ej annat än blot toma säcken.”
Hwarmed han, efter en liten ransakning
utanpå, lät sig nöija, och lät mig fortsätta
min gång, sedan han ej annat kunde märka,
än min säck war tom; ty jag hade så wäl sam-
manwiklad honom. Mer än hjertinnerlig
glad och med de snällaste steg lämnade jag
denna förskräckeliga platsen, sedan jag åter-
fick min frihet; tackandes innerligen Gud,
som så hade slagit honom med blindhet; då
han likwäl icke allenast hade kunnat röfwa
af mig mina pengar, utan ock gjöra mig alt
annat uptänckeligit ondt. Sedan fortsatte jag
min resa med största glädje, när jag såg mig
wara allena; men med ett darrande och för-
skräckt hjerta, så wäl när jag mötte flera,
som i synnerhet när jag mötte någon ensam
person; emedan jag trodde, at de äfwen wille
attaqvera mig; tilldes jag lyckligen framkom
till Hamn, då jag berättade mit äfwentyr för
Morfar och Mormor, hwilka ej litet frögda-
des deröfwer, at jag så helskinnadt hade und-
sluppit denna skälmen. Detta har warit den
endaste gång jag hitintils, har warit likasom
i röfware händer, men dock så lyckeligen
undslapp. Herren Gud min Himmelske Fa-
der, beware mig, på min ännu återstående
korta lefnads tid ifrån sådana frids förstörare
och mennisko fiender!! Hwilket jag ock
hoppas, Han gjör!!!

Jag ärhindrar mig ock, at jag denna och näst-
följande sommar, så ofta jag war til Kyrkan,
roade mig med, at wisa för bönderna min
fermité i räkne konsten; Derigenom, at jag
frågte deras ålder eller ock åra tal, på hwilket
de woro födda, och sedan räknade ut i en
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hast, huru många minuter de hade lefwadt.
Så at det knapt war någon dörr i hela ham-
nen, som icke war nedkritad; ty sådana tjen-
te mig altid för Tabeller. Häröfwer föll bön-
derna i djupaste förundran, i synnerhet up-
wäktes den deraf, at jag så hastigt kunde ut-
räkna, en, i deras tycke, så djup hemlighet.
Ändock jag intet wiste betjena mig af alla
gen=wägar; Ty jag kom ej ihog, at gjöra År
till dagar med 365. utan jag gjorde först År
till Månader med 13. så wida ett år håller 13.
Månader och en dag, sedan månader till
weckor, hwar månad räknad till 4. weckor;
widare gjorde jag weckor till dagar, då jag
aderade dertil den ena dagen et sic porro. At
således altid få höra bönderna berömma mig
flaterade mig ej litet, så at jag redan tyckte
mig ej wara så alt för litet solgrand. Dock lik-
wäl wäxte intet min egenkärlek så högt, at
jag ansåg andra med föragt. Hjelp Herre, at
jag måtte med din kraft kunna neddämpa
denna elacka böijelsen, som altid will råda
hos menniskan, hjelp at jag på det uprigti-
gaste altid måtte ärkänna min ringhet, min
swaghet, och mit intet, at jag ej må förmyc-
ket upblåsas af Ambitions andan.

Alt sedan jag kom från Rathan skref jag,
hwar månad, Farbror till, efter hans befal-
ning, på det han skulle kunna se om jag de=
eller progresserade i min styl.
En dag skulle jag, tillika med Lars Bölander

en såldats son samt några andra påjkar wagta
kreaturen uti en nyss afslagen äng, at de icke
skulle gå i de ännu oslagna ängarna, hwilka åt-
skildes af en liten å eller bäck, hwilken man
på sina ställen utan möda kunde wada öfwer;
men på andra ställen åter war så djup, at han
tycktes wara botnlös. Denna Bölander, som
war en stor skalk, och ferm at utöfwa pojk
streck, proponerade då, at wi skulle köra och
drifwa en ko ner i bäcken at simma; så mente

han wi skulle få stor lust deraf. Nu är det wäl
altid wanligt, at hwad den ena poiken hittar
på, det hjelpa de andra till at wärkställa; så
gjorde wi också; ty wi woro straxt färdiga, at
upfylla projectet, och twingade det arma
kreaturet, at hela halfwa timmen simma fram
och tilbaka längs bäcken, tils hon knapt år-
kade mera, då wi änteligen släpte henne på fri
fot igen, at föda sig såsom de andra kreaturen,
men i det stället måste en get undergå samma
öde. Efter någon tids förlopp, skulle wi också
igensöka wåra mat säckar, för at få oss middag,
förfogandes oss derföre till den ladan wid
hwilken wi hade gjömt dem. När wi kommo
till ladan, fant wi der den samma koen för oss,
som wi nyss hade så illa hanterat, wi fant
henne ståendes mitt ibland wåra mat säckar
dem hon så troget beskattade. Men det besyn-
nerligaste och aldra roligaste war det, at hon
just hade hittadt på Bölanders mat påse, med
hwilken hon hade så hushålladt, at han ej hade
något det ringaste qwar. Hwarföre wi måste
af wårt föråd gifwa honom allmosor, at han ej
skulle swälta ihjel för oss den dagen. Således
ser man at hwar och en igenfår sina gjerning-
ars lön, hwarpå detta må wara et klart exem-
pel. Ty ehuru det är ganska ringa, så synes dock
klarligen Guds fördolda styrelse derwid. Ty
huru skulle Kon, detta oförnuftiga djuret, an-
nars kunnat hitta på just hans mat påse, som
war orsaken till hennes ellacka medfart.

D:n 8. December 1771. blef min syster Mag-
lena född hwilken ännu lefwer så at wårt
antal ökades årligen, hwilket också döden år-
ligen söckte förminska dock måste han wara
på underwigt ännu den tiden.

Wid samma tid bekom min Far et bref ifrån
Farbror Lars Ström i Rathan uti hwilket han
berättar ett ägta förbund, som war ingådt
emellan honom, och Jungfru Magdalena
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Singmark (nämligen den samma, som han
gjorde så många visiter hos i Prästegården) Se
pagina 62. Hwilket redan war afkunnadt på
Prädikostolen, hwarföre han ock med det
samma anhölt, at min Far och Mor måtte
gjöra honom den äran och med sin närwarel-
se hedra hans högtids dag och jubel fäst.
Hwilket senare de nödgades ehuru ogärna
afslå, för laga förfall skull. Så snart jag det
fick höra, begrep jag straxt orsaken, til Far-
brors trägna visiter i Prästegården. Men har-
mades derjämte Högeligen, at jag då war så
blind, at jag ej kunde märka deras kärlek. Mi-
na Föräldrar och syskon, woro då nygiriga, at
af mig få wetta Hennes utseende; hwilka jag
straxt tilfredsstälde, då jag beskref Hennes
längd, at hon war medelmåttigt wacker, hade
något långt ansigte, wäl wäx= et sic porro.

Denna höst reste min moster Catharina till
Staden, at såsom kammar Jungfru tjena hos
Injegneuren Törnsten, och kommer jag
framdeles, at något widare tala om henne.

När nu winteren kom tillika med 1772. års
början, fortsatte jag mit wanliga söndags ar-
bete at läsa i Bibelen, dock icke mera i ord-
ning såsom förr (med hwilket läsnings sätt
jag hade hunnit til Jobs Bok= eller Psaltaren)
utan jag läste här och der, som det föll mig i
smaken, såsom Daniels Prophetia, Jonæ
Dito, Judits Bok, Tobiæ Bok, Macabeerna,
och de följande stycken, af de Apocryphiska
Böcker. I nya Testamentet: Evangelisterna,
Apostla Gärningarna och Uppenbarelsen et:
et:. Nu hade jag ej heller så mycken tid med
detta arbete, som förr; emedan jag skulle
icke allenast sjelf dessa dagar öfwa min styl,
utan också lära mina Syskon skrifwa. Hwil-
ket senare aflop ej med någon serdeles
fruckt. Omsider begynte papperet tryta isy-
nerhet för min Syster Anna Cattarina. Jag

rådde då henne at bestryka sit fulpluttrade
papper med talg, och sedan gnida med ylle,
så skulle det blifwa rent igen. Orsaken hwar-
före jag rådde henne, at gjöra detta war den:
nemligen jag hade en gång sedt Farbror
Ström i Ratan på det sättet plåna utur en
liten bok det han hade skrifwit. Hon lydde
mit råd: Men huru flat blef icke jag, när jag
såg, at min uträkning icke allenast slog felt,
utan ock, at papperet blef så flåttigt, at det
dugde til ingenting. Och jag undrade höge-
ligen hur det kom til, at Farbror kunde på det
sättet plåna ut sin skrift; men icke jag, då jag
likwel, i det nogaste tycktes gjöra, som jag
hade sedt honom gjöra.
Detta år skedde ett Hemmans byte emel-

lan förrnämnde Anders Anders son ifrån wår
By och en annan Bonde Anders Pers son ifrån
Yterbodan. Denne sistnämnde hade ock en
son ungefär af samma ålder och med samma
namn som jag, hwilken hade gådt i Umeå
Stads Skolan. Han kom en söndags eftermid-
dag til oss då jag satt och skref som bäst; och
tog ock pennan och för at wisa sin styl och
genie, skref Han några ord, om Min älsta Sys-
ter A: C: hwilka woro helt Chicaneusa, dem
han sedan med löije wiste åt mig; troendes sig
wara helt qwick. Med möda kunde jag äntli-
gen läsa det han hade skrifwit; hwilket intet
war at undra på. Jag, som natturligt wis häldre
tog min Systers partie än hans, blef helt stödt
häröfwer, dock sade jag ingen ting medan han
war närwarande; men efter hans bårtgång
wiste samt läste jag det för mina Föräldrar,
som tyckte ganska illa wara deröfwer; dock
låto de det bero med den satisfaction, at de
funno jag hade bättre och tydligare styl. Sam-
ma Anders Pers son blef sedan misnögd med
sit byte och begick saken så med godo hos sin
Contra Part, at bytet året derpå återgick. Då
han flyttade bårt igen.
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Wist kan jag ej minnas, om det war denna
winter eller någon annan, som det kom en
gumma ifrån Staden och hörde om hö, ty så-
dant främmande infinner sig ofta der. Med
henne följde också twänne Påikar, hwilka
med wåld togo af mig och min Bror Eric en
nätt kälka med hwilken wi roade oss i bac-
korna så ofta wi hade tilfälle, och hwilken
min Far några år förut hade köpt åt oss af en
bonde ifrån Stöcksjö by, som ligger 1/2. Mil
derifrån. Poiken påstod, at kälkan war hans,
och at han hade haft honom förr, hwilket
gjorde oss så mycket mera ondt, som wi sä-
kerligen wiste, at kälken, (eller, som de kalla
honom i Wästerboten) stöttingen icke alle-
nast war wår, utan ock, at wi ärligen hade be-
kommit honom. Sedan wi en stund fruktlöst
hade bjäbbadt med dessa poikar hade wi
ingen annan utwäg än fly til wår Far, at an-
hålla, om hans bistånd. I början wille han ej
tro wår berättelse; men sedan wi hade fulle-
ligen öfwertygadt honom derom, tyckte
äfwen han, at det war harmeligt, at de skulle
wara så näsvisa. Han följde oss straxt ner i
byn till Poikarna, och med sacktmodighet
och lämpa öfwerbewiste dem, at stöttingen
war wår, igenom det han wiste honom Bo-
dens namn, af hwilken han war köpter, då de
måste lämna honom tilbaka. Litet stycke
derifrån stod jag och med misnöije såg huru
sagtmodigt min Far omgicks med dem; då
jag tyckte, at de hade förtjent all möijelig
hård medfart, så starkt war mit sinne upre-
tadt. Häraf ser man huru snart gamla Adam
hos människan är färdig, at bryta ut i wrede
och bitterhet, hwilken sedan åstadkommer
alt ondt, och rättwisan ofta undertrycker,
om det ej just då skedde, så ser man dock (ty
wärr) dageligen exempel derpå. Dock ho wet
om icke Poiken på wist sätt torde hafwa haft
rätt; ty huru kunde wi wara wissa på, om
Bonden, af hwilken wi hade köpt honom,

hade ärligen bekommit honom eller ej.
Emedlertid fick wi igen wår tröst, då wi i
denna action want seger; och stöttingen blef
wår med hwilken wi sedan med dubbelt
nöije roade oss.

När twå Personer i Umeå Ingådt ägta för-
bund och föreningen skal ske, så bruka altid
Brudens wänner, af Hennes kön skänka
Henne ett par kryckor, beledsagadt, (om
möijeligt är, och de få någon, som skrifwer)
med de så kallade kryck rim. Nu kom
Nämndemannen Tomas Per sons dotter, där
i byn till mig; med begäran, jag wille vara
braf och skrifwa ett slickt rim; ty Hon skulle
äfwen gifwa bort ett par kryckor åt en sin
wän, som straxt derpå skulle stå brud; hwar-
före hon för större heder skull nödwändigt
skulle hafwa rim. Jag, som aldrig hört ordet
rim Förr, wiste intet hwad det betydde, myc-
ket mindre kunde jag rima. Ett och annat
småt kunde jag wäl imitera det allmänna
bruket såsom, at skrifwa bref, reverser, qvi-
tencer, et sic porro; ehuru ganska ofulkom-
ligt; men at skrifwa rim wiste jag hwarken
huru det skulle ställas, ej heller hwad ämne
jag skulle skrifwa. Dock wille jag ej aldeles
afslå Hennes begäran; utan tänckte: jag skal
åtminstone försöka, få se hwad det wil blif-
wa af. Flickan, som ej heller förstog sig bättre
på det, dicterade litet för mig; då jag skref,
så at det följde hwarken wed eller qwist, 
ungefär, som följer: ”Jag skickar dig 1. par
kryckor; ty jag har hört, at du har brutit af
dig benen, at du kan stödja dig uppå dem, 
at du kan gå.” Så absurt, som detta war, så
skickade hon bort det. Och hwar gång jag
kommer ihåg detta makalösa rimet kan jag
ej annat än flatna.

Ungefär i Martii månad feck jag följa Morfar
och Mormor til en by, wid namn Ansmark,
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till et brölopp; ty min Cousin Erik Björk-
ström en Soldat, och Bror till Cousin Anders,
som war hos oss; skulle gifta sig med en
bonde dotter därstädes. Utom at dansa roade
jag mig äfwän här, med at med krita på bor-
det uträkna huru många minuter brölops
folket hade lefwadt. Wår Capelmästare och
musicant, som war en Bonde och i sina unga
år hade gåt i skolan i Umeå, sade då till mig:
”Så mycket kan jag ock räkna, och wil göra
det på ännu kortare tid än ni nu har gjort.”
Jag sporde då: huru det skulle gå till? hwarpå
han swarade: ”jag behöfwer allenast multi-
plicera åratalet med 365. dagar, så får jag
straxt dagatalet, i stället för det ni gjorde år
til månader, månader till weckor, och weck-
or till dagar.” Häröfwer blef jag högeligen
flat, at han skulle kunna öfwergå mig i kons-
ten, frucktandes, at jag skulle förlora något
af den högagtning, och förundran, som jag
redan hade upwäckt hos mina åskådare. Så
snart jag fick wetta, at han hade gåt i skolan,
swarte jag honom: At det ej war så mycket
at undra på honom, at han kunde litet bätt-
re, som i så lång tid hade gåt i skolan, då min
läro tid ej war längre än ifrån Juhl til Påsk.
Hwilka ord med stilla tigande beswarades.
Och fortsattes sedan lustbarheterna ifrån
Söndagen til Onsdagen då hwar och en reste
hem til sitt.

Liten tid derefter, kom Farbror Ström ifrån
Rathan till Umeå, at första gången, såsom
gift Man, besöka alla sina slägtingar, för at
för dem præsentera sin Unga och kära Maka,
hwilken också följde med. (Utom Stadsens
slägtingar, war min Far den första, som hade
den lyckan, at få se detta såta Hjonalaget,
denna sin Älskeligaste kötsliga Bror, och
älskwärdaste Swägerska, innom sina låga
dörar. Dock dröjde de ej längre hos oss den
gången än ifrån mårgonen till eftermidda-

gen, då jag med min Fars häst skutsade dem
till Ström, hwarest mina öfriga Farbröder
och Fastrar bodde. Hos dem dröjde De till
andra dagen då de återkommo till oss, och
förblefwo sedan hos oss 3. a. 4. dagar.) Under
den tiden examinerade Farbror mig i räk-
nandet, för at se om jag hade glömt det jag
hade lärt eller ej. Sedan jag hade fägnadt ho-
nom dermed, at jag gjorde wäl reda för mig,
lärde han mig söka maxi: comm: Divisorn,
Dividus Minimus,19 at göra bråk till mindre
bråk et: äfwen ock lärde han mig litet i re-
gula de trie i hela tall; så at hans besök hos
oss war mig til största nyttan. Wid afresan
behagade Faster yttra sig i de orden: at utaf
alla Hennes nya slägtingar, tyckte hon ingen,
wara så nöijsam, at umgås med, som min Far
och Mor: dock de förnämsta Slägtingar i sta-
den undantagna.

När min Far en gång denna winter kom til
Staden, träffade han på et ställe Herr Tulför-
waltaren Elias Bäck från Rathan, hwilken på
det högsta sökte inråda min Far til at hålla
mig til studier; sägandes: At det vore synd, at
icke gjöra det såwida försynen har tildelt
honom så goda nattursgåfwor. Men min Far
swarte: ”Det är för mig omöijeligt at hålla
honom til studier, för min alt för stora me-
dellöshet skull; jag skulle wäl hafwa hjerta
dertil; men som jag ej mägtar med det, så
skulle jag vara nögd om jag hade råd til at
lära honom litet mera räckna och skrifwa, så
torde han med tiden kunna blifwa Besökare
eller Bobetjent och således få sitt bröd.”
”Men”, swarte Herr Tulförwaltaren, ”det är
ändock skada at ett så godt ämne skal qwäf-
was i sin linda.” ”Ja,” sade min Far, ”det hjelp-
per intet; jag wil gjöra uti det jag har sagt,
hwad jag förmår, och sedan får han sköta sig
sjelf.” 
Efter öfwerstånden winter, måste jag åter

52

86. 
1772. 

Hösten. 
Cit: p: 345. d: B:

87. 
1772. 

Hösten.

Visite. 

88. 
1772. 
Hösten.

┐

┘

Råd.

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 52



efter wanligheten hjelpa mina föräldrar i al-
lahanda sommar arbete; men i synnerhet, at
räfsa hö; men som jag redan i mit tycke war
stora karlen, ansåg jag det mycket twunget,
at längre gå och räfsa; utan jag begärte, at få
slå. hwarpå min Far swarte: at jag efter en par
dagar skulle få slå, när man skulle slå i wik-
myrorna; (et äng, som så kallas.) Samma dag
inföll rägn wäder, så at man ej kunde bärga
något hö; Hwarföre hela bya laget begaf sig
på nyssnämnda äng, at nedslå det; under hwil-
ken tid jag hade gådt till skogen, at äta litet
bär; utur hwilken jag med glädje hastade, när
jag hörde alarmet af deras upbrått, i förhop-
ning, at få slå hö. När jag då kom fram på det
änget, som wi samma mårgon afslagit woro
alla redan aftågade hwilka jag efterfölgde
med fördublade steg, i fult upsåt, at jag posi-
tivt skulle slå hö den gången; Men jag hant
knapt lägga halfwa wägen bak om min rygg,
förr än jag blef så hårt ansat af ett häftigt buk-
ref at jag omöijeligen kunde stiga et steg
längre; utan nödgades lägga mig ned på en
tufwa hwarest jag qwaldes en par minuter då
jag åter steg upp, at försöka gå tilbaka til min
Fars hölada, at lägga mig där och hwila; men
förmådde ej gå längre än 8. a. 9. steg, förr än
jag åter måste lägga mig, såsom förra gången
i hetaste solskenet. En half minut war knaft
förbi när min hals, armar, ben, med ett ord
hela kroppen likasom war fulsat och beströd
med eld; ty en mängd af ganska små myror
hade på det stället sit bo, at i en hast fördrifwa
mig derifrån war dem ej swårt. Ungefär lika
långt avancerade jag åter till en lada, under
hwilkens skugga jag på det wanliga wiset hwi-
lade mig; men hade största swårighet, at blif-
wa qwitt de myror, som ifrån det förra stället
hade gjort mig sälskap. Änteligen började
mitt magref, eller så som somliga kalla det,
hotet småningom gifwa sig så at jag, ehuru
sagteligen, med ett ryck förmåtte marchera

ända till min Fars lada uti hwilken jag lade
mig uppå en löfhög ty hö war där ännu ej in-
bärgat. Här låg jag då och begrundade denna
händelsens utgång, huru mit fasta beslut blef
till intet, och hwad som måtte hafwa warit
orsaken härtil. Jag fant då straxt, at Gud med
skäl hade straffadt mig med denna hastiga
sjukdomen, för min stora förmätenhet och
fräckhet; i det jag utan at anropa honom om
förmåga och styrko dertill, eller åtminstone
täncka: om Gud will, hade så owilkorligen be-
slutit, at utan all gensägelse slå hö den gång-
en. Hwarföre han äfwen i, uti och genom mig
sjelf, wille wisa, at han är mägtig at gjöra
menniskors anslag till intet. Af denna och par
stycken andra slika händelser fant jag då huru
högst angeläget det är, at i alt sit företagande
först se till om det är Herranom täckeligit el-
ler ej, och sedan anropa Gud om hjelp, bi-
stånd, kraf styrko, och framgång, i sina gjö-
romål, eller åtminstone täncka om Gud wil
skal jag uträtta det eller det på den eller den
timman; hwilken regel jag då beslöt, i all min
lefnad, skulle blifwa min förnämsta lag. Och
skulle denna händelsen altid blifwa och wara
mig en påminnelse, att menniskan ej kan röra
den ringaste lemm om ej Herren ger kraft och
förmågo dertill. Sedan somnade jag in en par
timmar tils jag af mina syskon och föräldrar,
som kommo tilbaka ifrån ängen, blef upwäkt
ur min söta sömn; då jag åter till min glädje
hade blifwit fulkomligen frisk. Men Herre
min Gud låt denna min regel och denna på-
minnelsen aldrig gå utur min hog, utan hjelp,
at jag i alt mitt gjörande och låtande måtte
hafwa den för ögonen, så hoppas jag, at mig
wäl går när du Herre håller i styret. Men
skulle jag O! min Gud! förglömma henne och
således äfwen dig, så straffa mig åter ånyo, på
det jag åter måtte bewekas, at söka dig, som
all ting, de ringaste, ja äfwen de swåraste
olycks händelser styrer til det bästa. Förlåt
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mig ock O! Herre! så wäl hwad jag redan emot
denna reglan, som förnämligast emot din he-
liga lag, mig förbrutit hafwer. Hwilket jag ock
hoppas du gjör för Jesu Christi skull, som la-
gen för mig til pricka fulkomnat hafwer.

Nästförleden wår köpte min Far en liten lod
bössa åt mig för 12. D:, på det jag skulle lära
mig skuta, med hwilken jag wäl lopp mycket
denna sommar men kunde ej få skuta ett
enda kräk; ej eller förde jag mig an så at jag
kunde få någon ting; ty utom det jag altid
sköt på ganska långt håll, hade jag äfwen det,
för en skytt, oförlåteliga felet, at jag tog igen
ögonen så snart jag skulle taga på trycket.
Utom des glömde jag stundom kruthornet
hemma, stundom laddade jag så ganska illa,
och så widare. När min far då såg, at jag ej
kunde uträtta något med henne sålde han
åter bårt henne efter ett år.

Efter hö bärgnings tiden kom min Fars sol-
date hustru till oss, med begäran, at hon
måtte få leija mig ett dygn, at fiska ström-
ming; ty såsom det liknade sig, at blifwa
wackert wäder till natten, så hade hennes
compagnon, en nys blefwen soldat wid
namn Bölander, påyrkat, at de den eftermid-
dagen skulle ut på hafwet, at försöka huru
det wille lyckas. Och som Hennes man ej
war hemma, så hade hon ej någon annan, at
skicka med honom än sin dotter, hwilken
hon tyckte war alt för swag, at ro allena
hwarföre hon wille hafwa mig, henne till
hjelp. Jag, som altid haft största nöije at wara
med wid allahanda djurs eller fiska fängen,
brann af en häftig lust at denna gången fara
åstad, så mycket mera, som jag aldrig tilför-
ene sedt huru med strömings fisket med de
så kallade sköten tilgår; hwarföre jag ock
sjelf träget hos Föräldrarna anhöll om lof
härtill, hwilket jag ock fick. Wi gingo sedan

alla tre til stranden: Och sedan wi hade burit
skötena jämte andra förnöden=heter ner i
båten begåfwo wi oss ut. Och som det blåste
medelmåttigt östan wind och wår kosa war
Syden an, så rodde wi under en holmme at
der sätta upp masten och hissa segel. Detta
war nu den första gång, jag i mina dagar seg-
lade, och det hade ock så när blifwit den
sista; ty när wi kommo förbi detta skäret
framför öpningen af et litet sund började
wädret, som igenom sundet spelade af och
an, så häftigt slå i seglet, at wi ej annat kunde
se än båten skulle kantra öfwer ända; åtmin-
stone krängde han så mycket, at watnet hade
så när gåt in öfwer bord. Och hwad ännu
wärre war, så hade Bölander glömt styret
roret i sjö=bodan, så at han ej hade an nat, at
styra med, än en swag åra. Ehuru farligt det
war så war jag dock ej så synnerlig rädd; ty
jag satte min förtröstan på honom som sat
wid styret. Min sysla war at hålla i skotet och
makade jag mig, så mycket min syssla kunde
tillåta up åt den öfre sidan, tänkandes, at om
båten skulle kantra jag då måtte kunna för-
söka, at komma på kölen; men den flickan
wi hade med oss war mera rädd, och skrek
stundom så mycket hon årkade likasom det
hade kunnat hjelpa något. änteligen kommo
wi lyckeligen förbi detta sundet i le för ett
annat skär. När wi då hade seglat det sist-
nämnda förbi råkade wi åter i samma wåde-
liga belägenhet tildes wi kom mo ut på rena
sjön i jämt wäder, och båten började få fart,
då det sedan geck braf. Efter en mils seglats
började wädret småningom aftyna och för-
swagas, så at wi nödgades sätta oss wid
årorna, för at fortsätta wår öfriga resa. Wid
en holmme belägen just wid ändan af skär-
gården, wid botten hafwet lade wi i land för
at stena sköten och så rodde wi ./4. mil ut på
hafwet på et grund, hwarest wi med flera
båtar i det stillaste lungn och wackraste
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sommar wäder hela denna natten idkade
wåra bragder. Om morgonen när wi togo upp
wåra sköt fingo wi litet strömming, hwaref-
ter wi rodde hem: och wid sjöboden mätte
upp wår strömming då wi hade fåt 1./4.
tunna. Detta war nu den första fara jag på
sjön har warit uti, hwilken jag wid hem-
komsten hölt rådeligt, at dölja för mina För-
äldrar på det jag ej måtte oroa dem; men
ändock, ehuru jag ej nämnde et ord härom,
kunde det ej få blifwa fördolt; ty efter 7.
dagar kom Farbror Stålmans hustru ifrån
Ström till oss; hwilken, när hon tillika med
sin man war ute, at fiska med sin not, hade
sedt huru wi seglade. Hon berättade det
sedan för min Mor, och beskref den så farlig,
at den förekom mig nu mycket hiskeligare
än då jag undergick densamma; ty hon sade,
at de ej annat kunnat se än, at wi hwart ög -
na blick skulle ligga i sjön.

Wid Micaeli tiden denna höst skulle min ofta
nämnde Cousin Anders fara ifrån oss, at tje-
na hos en bonde Olof Eriks son i samma by,
hwilket ömmade mig ganska mycket; ty jag
tyckte det war ynkeligt, at han, som war fa-
der= och moderlös, (ehuru hans försupna far
ännu lefde,) skulle måsta tjena och slit ondt
hos andra. För at på något sätt wisa honom
min ärkänsla och ömhet, tog jag, lördagen
derpå, eller d:n 3. October, då jag hade fåt lof
at följa mina Mor=Föräldrar till Kyrkan, utur
wår krydgård några morötter; och gick med
dem till honom på en åker hwarest han plög-
de: och gaf honom dem, hwarefter jag sedan
hölt honom en liten stund sälskap; men hade
så när efter mitt tycke dyrt fådt betala den
lilla stunden, i det jag så när hade måst wara
hemma den söndagen ifrån kyrkan. Och fick
jag på köpet hårda bannor för det jag warit så
länge borta utan, at någon wiste hwart, ej
eller wille jag på tilfrågan säga det. 

Om det war denna gången eller någon an-
nan då jag fölgde mina Mor Föräldrar till
kyrkan mins jag wäl icke; men följande hän-
de mig. Om Böndags morgonen hade jag gått
utur hamnstugan något litet till mina kam-
rater och drögde med dem något för länge.
Wid återkomsten, då jag wille påtaga mig
min öfwerråck och gå i kyrkan, fant jag mor-
föräldrarna redan gångna till kyrkan och
dörren igenlåst: jag kunde således icke få
min öfwerråck, och utom honom blygdes jag
före at gå i kyrkan ibland folket; jag måste
såleds, emot min wilja och afsigt wara der-
ifrån. Men för at fördrifwa tiden geck jag in
i en stuga som war öppen, i hwilken en Enka
bodde, som hade en Son något litet äldre än
jag, hwars namn war Östen Mortens son. Wi
roade oss med små, annars oskyldiga lekar
och konster; men som under gudstjensten ej
hade bordt wara: såsom at han sade: at jag
icke skulle kunna bära ut en nyckel. För at
försöka, bad han mig gå ut en liten stund,
det jag gjorde. Då jag kom in låg nyckelen på
spiseln, den han bad mig bära ut. Jag tog så
nyckeln; men måste genast släppa honom, ty
han war het och jag brände min hand; dock
icke så at jag skadade mig. Altså want han
sitt påstående. Efter Gudstjensten måtte jag
gå hem till min stuga, då Mina Morföräldrar
frågade om jag hade warit i kyrkan? hwartill
jag swarte nej; ty jag wågade icke at ljuga, at
hafwa warit där, äfwen derföre at jag i det
fallet fruktade för bannor för det jag hade
gått i tröjan utan öfwerrock till kyrkan. Jag
måste då upbära alfwarsamma bannor för
det jag icke hade gått i Guds Hus; utan för-
summat gudstjensten; och då de frågade
efter orsaken, wågade jag icke eller säga den
af fruktan för bannor för det jag icke hade
aktat på tiden utan warit borta ibland säll-
skapet utan låf. Altså måste jag upbära ban-
nor, under en stum tystnad med tolamod,
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utan at hafwa det minsta at förebära till min
ursäkt, ehuru jag war till hälften oskyldig,
hwilket något smärtade mig, och gjorde at
jag aldrig mera så försummade at gå i kyrkan
ehwad jag fölgde mina Föräldrar eller Mor-
föräldrarne.

Ungefär 3:ne weckor efter min resa med Bö-
lander och förr än samme Cousin Anders for
ifrån oss, skulle den sistnämnde, jag, min
syster Anna Cathrina och en annan påike
fara på Oborda landet, at plåcka lingon, en
söndags eftermiddag. Wi gingo alla till
strand och togo min Morfars lilla båt, som
war helt liten, at fara öfwer fjärden, hwilken
war tämmeligen bred. Wi stego då alla i
båten och gåfwo oss till sjöss, och min Cou-
sin såsom den äldsta och största satte sig för
årorna. Wår kosa war Osten an gent öfwer
fjärden; men wädret war fult sunnan med
stark blåst, hwilken wi ej kände medan wi
woro wid landet; ty wi hade le under en par
holmar. Men när wi kommo längre ut på
sjön märkte wi at det blåste mägta hårt icke
heller kunde wi wända om sedan wi woro
komna så långt; utan nödgades hålla fort.
Och hade icke min Cousin, som rodde, ej
warit så förståndig, till at wända båten twärt
emot wågorna; utan, wändt honom längs
efter dem, så hade båten lätteligen kunnat
kantra. Och måst jag bekänna, at jag tillika
med de andra Cameraderna war fullkomli-
gen rädd; ty när de stora wågorna kommo, så
lyftade de oss än upp till skyn, och än sänck-
te de oss ned i en hast i djupet. Det hade ej
warit så farligt om wi ej alla hade warit barn
och således okunniga om all sjö fart, och
utom des war båten så liten, at han knapt
kunde bära oss. Änteligen kommo wi med
stor möda öfwer til lands då wi woro så
skrämda, at wi ej orkade plåcka bär, utan lå-
go där i skogen och bad Gud, at wädret måt-

te sagta sig på det wi måtte slippa hem igen.
Med största orolighet lågo wi här ungefär 2.
til 2 1/2. timmar då wi åtminstone tyckte, at
wädret hade litet sagtat sig, hwarföre wi åter
gåfwo oss ut at fara hem igen; men när wi
kommo ut igen märkte wi, at det blåste lika
hårt om ej mera, men wi sluppo dock lycke-
ligen öfwer til lands, hwarifrån wi med gläd-
je marcherade hem. Här lyser åter, min Gud,
din godhet mig i ögonen. Huru lätt hade icke
jag så wäl denna, som förra gången kunnat
nedgrafwas ibland böljorna om icke du hade
bewarat mig. Derföre hjelp at jag med wörd-
nad altid må komma ihåg och påminna mig
dina otaliga wälgerningar emot mig, och
sedan lofsjunga dig derföre, under det jag be-
traktar dina mångfaldiga under, som du gjör
med menniskors barn och i synnerhet dem
som du har gjort emot mig owärdigaste.

En wår, skulle jag, min älsta syster och Cou-
sin Anders öfwerföra några små get=kreatur
på et skär i sommarbete hwilket wi ock
gjorde och wid samma tilfälle togo wi oss
före at söka sjöfågel ägg; då min Cousin hit-
tade ett bo, hwarest honan äfwen låg på
äggen och geck ej derifrån fastän hon såg
honom, utan lät hon häldre fånga sig, än hon
wille lämna de wärnlösa äggen. När han såg
det tog han henne och dödade henne, hwar-
efter han tog äggen med sig och förfogade
sig til båten, sedan han hade kallat oss. Wi
förfogade oss då derifrån med wårt kära byte
ställandes wår kosa til ett annat skär, att
äfwen där söka ägg. Underwägen blefwo wi
warse en annan båt kommandes oss till
mötes. Min Cousin fick då bråt, at gömma
fågeln och äggen under skåtten, eller det
brädet på hwilket roddaren sitter; men der
började fågelen likasom ånyo få lif igen i det
den rustade och slog med sina wingar; hwar-
öfwer Cousin blef förskräkt, skyndandes sig,
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at ge honom den sista döds knäppen. Jag
frågte då honom: hwarföre han behöfde
wara så rädd och så mån om, at gömma fo-
geln och äggen, när wi hade på ärligt wis be-
kommit dem? Till swar bekom jag följande.
”Fastän wi ärligen hafwa bekommit dem, så
måst wi ändå pligta om de få se, at wi har
dem; ty det är med pligt förbudit, at fånga
fåglar och taga ägg om wåren.” Ett sådant
förbud föll mig då underligt före emedan jag
ej kunde finna, at det war något ondt deruti,
at fånga fåglar och taga deras ägg när man
kan få dem. Till slut wände wi oss hem igen,
när wi förgäfwes på flera holmar hade sökt
efter ägg. Wid hemkomsten blefwo wi af
min Far bannade för det wi hade på det sät-
tet tagit fågeln, sägandes: at det war synd,
och lika som tyranniskt, at så handla med ett
menlöst kreatur, som så högt älskade sin af-
föda, at hon häldre wille wåga sitt lif än läm-
na dem; ”utan ni hade bort”, sade han widare,
”skänka den sin frihet och låtit eder nöija
med dens ägg, hwilka man ej heller, har låf
at röra, på det fåglarna må frit föröka sig, at
man sedan kan fånga så mycket flera, hwil-
ket är orsaken hwarföre Öfwerheten har 
utfärdat förbud häremot.” Då märkte jag
grunden till detta förbudet; Och ångrade wi
oss sedan, at wi hade tagit fågelen.

IV. Capitlet. 
Wistandet i publiqve Skola.

Wid mogen eftertancka funno Mina ömma
Föräldrar, som altid sökte bereda mig en god
framtid, at det omöijeligen kunde längre gå
an, at hålla mig hemma hwarigenom, jag
icke allenast glömde bort det lilla jag redan
hade lärt, utan också, förlorade den dyra lä-
rotiden. Hwarföre de woro bekymrade om
hwartut de skulle sända mig, der jag med
profit kunde nytja min tid, och kunde hafwa

tjenligit tilfälle at lära mig räkna och skrifwa
litet mera, på det ändamålet, (som war at
framdeles blifwa Besökare, Bobetjent eller
Skrifware) desto snarare måtte winnas. At
hålla mig hos någon privat person tycte de
war dem alt för dyrt, hälst som Morfar ännu
hade hemmanet om händer och således hade
de litet eller intet, at betala med, Och at åter
sätta mig i Umeå Stats skola,20 wiste de wäl
at man ej der har tilfälle, at lära så mycket,
som hos privata. Dock utwalde de häldre det
senare, då de ej woro mägtiga till det förra.
Nu får jag ärhindra, at i Umeå ej är annat än
en Pedagogie hwarest ungdomen läres den
nödwändigaste Christendomen, litet räkna
och skrifwa, och så vidare.
Sedan föräldrarna då hade förskaffat mig

ett litet skrin at hafwa mina kläder och andra
saker uti, såsom ock på alt annat sätt utrustadt
mig, tog min Far mig med sig, en lördag eller
d:n 30:de Januarii 1773. till Staden, efter som
han redan förut acorderat om qwarter för mig
hos sin Cousine, Afledne Råd= och Handels-
mannen Olof Forsels Änka, née de Nordberg:
hos hwilken jag ock feck spisning för samma
accord. Förr än jag reste hem ifrån underläto
intet mina FörÄldrar, at moralicera mig, och
gifwa mig åtskilliga förmaningar, men dock
isynnerhet denna, at jag skulle wara ödmjuk
och tjenstaktig emot alla; men i synnerhet
emot Faster Forsell och alt hennes folck, sedan
at jag ödmjukt skulle hälsa på alla som jag på
gatan mötandes worde, och det med mössans
eller hattens aftagande både för höga och låga.
På detta sättet skildes jag åter ifrån min Mor
och syskon, som sagt är i Januarii Månad 1773.
Wid framkomsten och sedan jag hade intagit
mit Logement blef det wårt första gjöra, at
uppsöka skolans då warande Rector Sundén,
för at låta inskrifwa mig i skolans Matrickel.
Wid pass klåckan 4. eftermiddagen kommo
wi dit och efter anhållan undfingo wi straxt
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audiens; då min Far straxt androg sitt ärende,
som bewiljades; men dock måste jag, som
hwarken jag eller min Far kunde förmoda,
först examineras. Nå, tänckte jag, här lär nu
blifwa hett om öronen, ståendes halfdarrande
wid dören; men den aflopp bättre än jag nå-
gonsin kunde föreställa mig. Collegan wid
Umeå skola Herr Magister Carl Sædenius war
äfwen wid samma tilfälle hos Rectoren, hwar-
före han examinerade mig. Först läste jag
swänskan innantill hwaruti han ingen ting
hade at påminna; och sedan examinerades jag
i Svebilii Cateches hwilket äfwen aflopp till
min heder, icke allenast, at läsa utan till, de
wanliga stycken, utan swarte jag ock honom
på alla de frågor som han förestälte mig så at
Herr Magistern måste till slut säga: ”Efter du
så snält kan swara på alt, så måste jag wäl gå
djupare i saken, och föreställa dig djupsinni-
gare frågor.” Hwarpå han satte på mig en fråga
hwars innehåll jag ej mera kan påminna mig,
och hwilken jag ej kunde beswara. Sedan jag
då blifwit i skolan antagen följde wi Magister
Sædenius hem till Hans logement, som war
hos HandelsMannen Häggström, hwarest han
ungefär en timma språkade med oss; ämnet
till discursen war barna upfostran, och hwad
dertill hörer. Under hwilken tid jag war helt
decontinancerad; ty såsom jag i synnerhet i
min barndom har haft ganska sensibelt hu-
meur så behöfde han ej tala länge förr än tå-
refloder sökte utbryta ur mina ögon, hwilket
till at förhindra och ej visa jag fästade mina
ögon på alt hwad jag såg och betraktade alt
hwad som i kammaren war; dock war detta
medlet ej mägtigt nog, at hämma tårarna i de-
ras redan häftiga lopp, hwilket äfwen ömma-
de min Far ehuru han war tämmeligen stadigt
sinnadt. När Magistern märkte min bedröf-
welse, började han trösta mig, sägandes: at jag
ej skulle hafwa någon nöd i synnerhet om jag
läste braf och wore braf flitig så wille han altid

wara min wän. Hwaraf jag änteligen undfick
någon liten hugswalelse, men dock ej så ful-
komligen, at jag blef helt munter; utan wille
ännu, mina tårar tid efter annan utbryta.

Efter gjort afträde ifrån Magistern (så will
jag allenast härefter kalla honom, och ute-
lämna hans namn) gingo wi sedan till mitt
qwarter. Under wägen sade min Far till mig:
”Jag är hjerteligen glad, at du kunde swara så
braf på Herr Magisterns frågor, och hade jag
allenast wetat, at du först skulle examineras,
så skulle jag wäll underwist dig dertill och
förut beredt dig derpå.” hwilket han wäl
stundom ändå gjorde, ty han förklarade altid
för oss när han om helgedags aftnarna för-
hörde oss (barnen) Cathechesen. Derefter
tog Min Far afsked så wäl ifrån Faster Forsell,
som ifrån mig och reste till lands kyrkan,
lämnandes mig där full med bedröfwelse,
hwilken dock till en del nu hade stillat sig.
Det skulle wäll synas wara underligt hwar-
före jag nu war så upfyld med bedröfwelse,
som dock altid förr med sådan frimodighet
hade rest ifrån mina föräldrar; men sådan
tancka förswinner, så snart jag får lämna föl-
jande till uplysning. Åtanckan af skolan war
mägtig nog, at gjöra mig bedröfwadd, icke
derföre at jag ej hade lust at läsa och lära mig
hwad nyttigt war, utan derföre, at skolan
altid blifwit för mig beskrifwen, såsom det
stället hwarest, brukas den hårdaste medfart
med barnen, hwarest dageligen ges bok bröd,
hand plaggor, stutar et: och det ofta åt den
oskyldigaste blåt för ilfundiga Cameraders
skwaller och lögner. Mån icke alt detta kun-
de injaga skräck och rädsla, i mitt hjerta,
som utom des war timid af natturen. Om af-
tonen när jag här första gången intog mit
nya nattläger föll mig åter skolan i hogen
hwilken straxt återkallade min bedröfwelse
så at jag icke allenast wätte min säng med
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mina tårar; utan också önskade mig döden;
ja jag bad innerligen Gud, at han wille kalla
mig hädan från denna werlden; tänkandes,
at det wore den bästa skolgång och lärdom,
som jag skulle kunna önska mig. Men Her-
ren Gud, som härskar öfwer alt, fant för
godt, at icke bönhöra mig härutinnan, ty
han wiste wäl, at min böne andagt icke war
upwäkt af någon Gudelig och tilbörlig läng-
tan, at skiljas hädan; utan endast af otålig-
het. Och ho wet hwad wägar allmagten
hafwer mig förelagt at genom wandra här i
werldene. Åtminstone lärer den Allwisa för-
synen, funnit det wara mig nyttigare at ännu
wancka på denna werldenes ostadiga klot-
runda massa, på det han äfwen på mig skulle
wisa, at han är mägtig, upresa den torftiga
utu stoftet och uphäfwa den fattiga utu träc-
ken; Och på det jag skulle litet bättre få lära
känna denna werldenes dårskaper och få-
fängligheter, och på det jag skulle förnimma,
at wår wilja icke är Herrans wilja, och wåra
wägar icke Herrans wägar. Derföre will jag
altid härefter wiligt ingå i alt hwad han mig
pålägger, och med tålamod och frimodighet,
(hämtadd med åtanckan af Hans godhet och
barmhertighet), möta alla förefallande hän-
delser, samt at på detta wärldenes buller-
samma haf styra mit bräkliga skepp efter
hans wiljas oswikeliga Compass, och ställa
min kosa hwart ut den samma pekar.
Ännu öpnades ej skolan förr än efter 6. 

dagar, då jag följde en annan poike första
gången dit emedan jag ej wiste hwarest den
war. Sagde poike, wid namn Jacob Pihl, war
äfwen en bland mina camerader, en poike,
som i alt hwad ondt war, war snällare än, le-
katten, och slugare än räfwen, men till at läsa
dummare än åsnan. Föröfrigit war han fader
och moderlös; ty hans Far war död, och Mod-
ren, som ännu lefde, förminskade ingalunda
dårars antal. Ifrån fädernet war han äfwen

slägt med Faster Forsels afledne man, hwar-
före han också dageligen war hos oss, mig till
ingen ting mindre än angenämt sälskap; eme-
dan jag sällan feck hafwa någon ro för honom.
Som jag, så wäl til wäxten, som til styrkan,
wida wägnar öfwerträffade honom, så dref
jag wäl honom stundom ifrån mig men en
näswis hund glömmer gjärna karbasen, äf-
wen så gjorde han, så at jag war illa i mina as-
kar för honom, i synnerhet förr än wår skol-
gång börjades. Jag följde denna poiken, som
sagt är till skolan, hwarest jag fant för mig en
talrik samling af större och smärre hwar och
en innehafwandes sittrum icke olikt en trä-
gård hwarest hwart och ett träd är rangerad
efter den nytta och fördel de alstra af sig åt
sin ägare, så at de mäst nyttiga undfå altid
främsta rummet, så wäl i anseende till jord-
mon som till situation framför dem som till
intet annat äro dugelige än blåt, at förnöija
ögonen, äfwen så här, de förnämsta hade
främsta sätet, och wid dören såto några näs-
tan för at upfylla rummet. Ibland alla dessa
skulle wäl jag också hafwa mit rum;  men war
ännu okunnig om hwarest; hwarföre de andra
bad mig ställa mig afsides så länge tildes Ma-
gistern skulle komma, hwilken ock straxt
derpå inkom då han placerade mig så, at jag
hade litet mer än halfwa skaran upp om mig
och den andra halfwa underom. I början läste
jag i Cathechesen för at lära mig hus taflan,
Atanasiæ Symbolum21 och språken; dessutom
skref jag något hwar dag; men räkna fick jag
ej, som jag tyckte ganska litet om hwarföre
jag efter 2. eller 3. weckor steg fram och fast
blygt af Rector Sunden begärte få räkna hwil-
ket jag ärhöll och började med några ny be-
gynnare repetera Aritmetiqven, hwilkas un-
derwisare jag stundom war när de ej kunde.
På det sättet aflopp den Termin till Påsk.
Mina läxor läste jag sällan öfwer hemma, utan
sedan jag kom till skolan; ty under den tiden,
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som de andra blefwo hörda hant jag nog läsa
öfwer dem, hwarigenom jag dock wandes på
det sättet småningom wid slurf, så at de ej så
länge kunde hållas i minnet utan foro nästan
som agnar för wädret.

Ungefär 3. a 4. weckor för Påsk giftade sig
Faster Forsel, emot alla slägtingars wilja, med
en Ung Skeps Timmerman wid namn Erik
Burman om hwilka jag framdeles torde nå-
got orda och anförer jag nu detta på det jag
må ge tilkänna, at jag härefter altid wisar
Henne under namn af Faster Burman. Efter
förra giftet hade hon allenast en enda dotter
i lifwet hwilkens namn war Margreta Ca-
tharina om Henne skal jag ock framdeles
litet tala. Hon war ungefär 10. a 11. år gammal.

När wi då fingo veniam Paschalis,22 så war
det 4. a. 5. st af mina Camerader, som aban-
donnerade skolan, hwilka hade freqventerat
henne i flera år, och woro de förnämsta
ibland oss. Hwilka Herr Magistern gaf här-
liga förmaningar. Den förnämste af dem war
Samuel Lund en Tulskrifware son, hwilken
anförtrodde mig, at hämta bref till den här
åfwannämnde Greta Caisa Forsel Faster Bur-
mans doter, hwilket jag ock gjorde utan at
såra tystlåtenheten, efter min förra föresats.
En annan af dem hette Johan Bäckström,
som sedan blef min förtrognaste, Han war
en Bårgare son der i staden. De andra wil jag
ej nämna, ty jag kommer ej at något omröra
om dem. Efter Påsk högtiden infunno wi oss
åter i skolan, då Herr Magistern Sædenius al-
lena dit kom emedan wår Rector Sundén
hade blifwit sjuk, så at Magistern nu måste
allena gå hwar dag och sköta skolan, i det
stället de förr hade delt dagen så at Magis-
tern geck upp klåckan 6. föremiddagen, då
alla läste, och klåckan 12. då stylen corigera-
des; men Rectorn K:. 9. för= och 3. eftermid-

dagen, då det altid räknades.

Jag läste nu, utom Cathechesen, en annan
liten bok under rubriqve af, samt till slut
emot Pingst läste jag uti M: C: F: D: anwisning
till en grundelig kundskap om Gud, menniskan
och werlden,23 et sic porro. Uti räknandet war
jag bland de förnämsta; ty fast jag fått in
medio omnium loco så lärde jag ändock altid
de primarios, ty de kommo alla till mig dage-
ligen då jag underwiste och räknade för dem
hela läxan, sedan jag först noga utstuderat ur
Agrelii aritmetiqve (efter hwilken wi räk-
nade) huru det skulle gå till. Under den tiden
skal man tro det wi ingalunda hade ledsamt;
ty hwad den ena ej hittade på at roa oss med
det utstuderade wäl den andra, ja wi skrat-
tade stundom åt helt ingen ting, och det så
häftigt, at Faster Burman ofta kom ut och
frågte hwad det war som hos oss kunde up-
wäcka ett så hjertligt löije; Men at lämna
henne del deraf det waktade wi oss före. Wid
Termins slut hade wi räcknadt till tredje
delen af Agrelii arithmetiqve24 hwilket wi
ganska wäl kunde. At skrifwa hade jag ej
något godt handlag; Och ehuru jag hade
skrifwit ganska mycket kunde jag dock ej be-
komma någon god stil ej eller färdighet på
handen fastän jag gjorde min flit. Som jag
tycker lärer orsaken warit den, at jag ifrån
min barndom i mina föräldrars hus, altid blif-
wit hållen under arbets oket hwarigenom
mina späda armar utmattades och fingo en
liten darning, som ännu will låda wid dem,
hwilken hand darning jag ändock snarare
tror hafwer sit ursprung ifrån kåpporna, uti
hwilken sjukdom jag mycket beswärades, af
armwärk. Dock tror jag wäl, at det förra
äfwen har hulpit till hwad det kunnat. Och
nog lärer hwar och en finna hur det må wara,
at skiftewis hantera yxan och pennan; ty en
skrifwares hand tål ej at så betungas.
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Efter Pingst 3. a. 4. weckor hölts skole exa-
men af skolans Inspector Probbsten Sund i
Umeå församlingar, då wi hördes i alla de sci-
encer, som wi hade läst, som, utom de redan
anförda, woro litet i geographien och histo-
rien. Af Herr Magistern hade jag lyckan
blifwa för Herr Probbsten presenterad såsom
den qwickaste utom hwilket mig äfwen
skedde den äran at mig blef gifwit det swå-
raste exempel ur Regula de tri i hela tal at ut-
räkna, nemligen 3. hafwa lika anpart uti 375.
D:. et: hwilket jag med heder gjorde. Efter
öfwerstånden examen fortsatte wi wårt dag-
liga arbete med wanlig drift, såsom förr; men
en eftermiddag när wi hade räknat det wi
skulle, gingo hwar och en på sitt rum då
äfwen jag intog mitt, midt ibland alla; men
hant knapt sätta mig förr än Herr Magistern
sade: ”Gack Stenberg och sätt dig wid öfre
ändan af bordet, hos Johan Bolin.” (hwilken
förut innehade primum locum) ”hwilket må
wara dig en belöning för din flit och besked-
lighet.” En så ljuflig befalning skyndade jag
mig at fulgjöra, och det med en fulkomlig
glädje; under det de andra hörde och såg alt
detta med en tämmelig lång näsa. Hwad de
som Handelsmäns söner tänckte då jag, som
en fattig och ringa bonde son, innom så kårt
tid likasom blef allas deras hufwud, det kan
jag wäl ej säija; men torde kanske något när
kunna gissa. Afwunden lärer utan twifwel
warit, om ej aldeles närwarande dock ej långt
borta; dock woro de så beskedliga sedan, at
ingen af dem lät märka det minsta spår
deraf, utan bemötte mig höfligen såsom ca-
merad likasom förr. Ho kunde tro detta när
jag reste hem ifrån? Huru skulle jag kunnat
inbilla mig detta, då jag i min säng med tårar
bad min Gud, det han wille skicka mig
döden? Nu, tänckte jag, bör jag för all ting
wakta mig för högfärd, at icke jag må blifwa
uplåst och anse mina Camerader med någon

sårt föragt, utan beslöt jag, at wisa dem all
den högagtning, som deras stånd fodrade,
hwilket jag ock söckte fulgöra fast det ej
skedde på artigt sätt; ty det wiste jag ej ännu
hwad det war. O! Gud min Skapare! när jag
eftertäncker min lilla korta lefnad och de
omskiften, som under honom sig tildragit,
så finner jag så klarligen din godhet och kär-
lek emot mig, uti hwart och ett fjät jag tagit,
at jag wore straxt wärdig, at bära tyngden af
din ewinnerliga wrede om jag ej deraf skulle
uppmuntras, at låfwa och prisa dit heliga
namn. Derföre: låfwa Herran min själ, ja
låfwa Herran min själ och förgät icke det
myckna goda som han dig gjort hafwer, den
där förlåter alla dina synder och helar alla
dina brister, den dit lif förlöser ifrån fördärf
och kröner dig med mycken nåd och barm-
hertighet. Ja Herren ware låf, äro, pris och
tack i ewighet. Amen!

Som wi war söndag skulle gå i kyrkan och
derifrån till skolan, at säga för wår läromäs-
tare hwad wi kunde minnas af Prädikan, så
brukte några plån böcker, at upptäkna något
språk till minnes. Och då först fick jag se or-
saken hwarföre Farbror Ström i Rathan kun-
de utplåna af sin plånbok hwad han hade
skrifwit, med blyarts, och jag ej af papper
hwad jag hade skrifwit med bläck; och såle-
des war det ej mera för mig någon hemlighet
eller outgrundelig sak.* 

V. Capitlet. 
Alfwarsam Studering. 

Så snart som Min Far kom till Staden sedan
examen war öfwerstånden, kallade Magis-
tern honom till sig sägandes sig hafwa nå-
godt angeläget, at språka med honom. Mån
någon kan gissa och på hitta hwad det war?
Man swarar utan twifwel nej. Äfwen så gjor-
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de ock då jag. Huru kunde jag utgrunda
hwad mig förestod? Hwem skulle då kunna
täncka, at nu nalkades ingången till min
lycka? Ho kunde föreställa sig, at nu skulle
proponeras till dess grunwal? Ja sannerligen
i mitt och mina Föräldrars ögon aldeles oför-
wäntad och omöijelig lycka. Men Herren
hade så beslutit och han allena är den, som
hafwer warit den förnämsta ja endaste anfö-
ren utom hwilken jag aldrig hade kunnat ut-
rätta det ringaste. Tig ware ewinnerligen låf
och ära för all den godhet, nåd och barmher-
tighet, som du mig bewist hafwer. Dig ske
pris af hjertans grund, som insköt denna
tanckan hos Herr Magister Sædenius. Men
hwarföre skal jag så länge uppehålla mig.
Dock bör jag nånsin blifwa ledsen, at låfwa
min Gud? nej jag will bedja honom, at jag i
ewighet måtte få gjöra det. Min Far geck då
till Magistern efter hans begäran och blef
wänligt emottagen. Magistern föreslog ho-
nom då at hålla mig till studier för at med
tiden blifwa Präst han tyckte mig wara skic-
kelig; sägandes: at det wore synd at mitt af
Herranom förlänta pund skulle så plösligen
nedgrafwas. Ett så oförwäntad projekt ansåg
min Far allenast, såsom något hwarmed han
wille flatera honom; emedan han ej såg
annat deruti än blåtta omöijeligheter och
orimeligheter, hwarföre han gaf derpå ett
swar efter hans tancka passande. Magistern
tog då ordet sägandes, at det war hans alf-
warliga mening samt at han såg inga omöi-
jeligheter deruti; han har godt minne och
tillika godt snille och förstånd; Och han
wille påtaga sig at de 4. första åren wara min
Præceptor, hwilket ingalunda skulle falla så
dyrt. Min Far swarade då: ”det är wäl sant at
han har godt minne och förstånd, icke heller
twiflar jag på Herr Magisterns löfte at infor-
mera honom; men ändock kan jag ej se an-
nat än sjelfwa omöijeligheten deruti; ty min

stora fattigdom är ett så oryggeligt hinder at
det ej kan undanrödjas: ”jag har”, sade han
widare ”hwarken gård, grund eller hemman;
utan jag och min hustru äro allenast såsom
tjenstefolk under mina Swärföräldrar, hwil-
ka, ehuru de äro öfwer 70. år, ändock ej wilja
lämna hemmanet ifrån sig, och desutom har
jag så många barn, som redan hafwa förorsa-
kat, at jag sitter i stor skuld; således ser herr
Magistern at det är största omöijeligheten
för mig at hålla honom wid studier.” Herr
Magistern, för at kulslå min Fars skäl och
bewis, förestälte honom åtskilliga exempel
huruledes många fattiga bonde och tårpare
söner, som har warit lika så fattiga, ändå un-
derligt blifwit forthulpna genom Herrans
styrelse den ena på ett och en annan på ett
annat sätt: hwarwid Magistern ingalunda
förteg sitt egit exempel; ”ty ehuru” (sade
han) ”min Far war Präst och Collega wid
Hernösands skola, så war han ändock ganska
fattig; Jag hade wäl den förmån at jag, så
länge jag freqventera skolan, ej behöfde
mera än gå till mina föräldrars bord; men när
jag reste till Academien, så fick jag ej mera
af honom än 1. D: 16. och hade jag aldrig
kommit till Academien om jag ej fått Con-
sistorii tilstånd at viaticera,25 hwarigenom
jag bekom 1000:de D: med hwilket jag reste
bort och har sedan dragit mig fram med
Conditionerande. ”Således”, lade han till,
”bör man ej miströsta, Herren har altid sina
fördålda wägar och det är honom så lätt at
forthjelpa den fattiga som den rika.” Min Far
kunde ändå ej öfwertalas, at tro det skulle
kunna wara möijeligt at jag skulle kunna
komma så långt, at jag nånsin skulle kunna
blifwa Student, hwarföre han ej kunde öf-
wertalas at låta mig studera. Således warade
deras samtal länge i samma ämne; och till
slut säger Herr Magistern: ”det är wärkligen
synd och obetänckt gjort af Föräldrar at
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hindra sina barns lycka och ej hålla dem til
det, som de äro mäst skickeliga. ”Törhända”,
säger han widare, ”at Stenberg sjelf wil det,
och då wore Fader Erik Pers son aldrig utan
answar om Ni hindrar det. betänck eder nu
på denna saken, och rådslår med er hustru;
men glöm ej Stenbergs bästa.” De skildes
sedan åt, och min Far kom straxt till mig be-
rättandes altsammans. Och frågte mig der-
jemte: om jag ock wille blifwa Präst? ”men
wet at dertill behöfs mycken läsning och
mycket pengar”. En sådan nyhet förekom
mig både glädjefull och omöijelig; och utaf
det jag nu hela Termin hade läst så började
jag blifwa tämmeligen ledsen at läsa; men
tänckte jag det hjelper ej, jag lämnar alt i
Guds hand, mina Föräldrars fattigdom wisar
mig nok omöijeligheten at kunna blifwa
Präst; men ändock wil jag begära och börja
på studera, jag får ej wärre än uphöra när jag
ej längre kan fortfara, och då skadar det ej at
jag har lärt någon ting. På dessa grunder
swarte jag min Far: ”Ja jag wil blifwa Präst.”
Och så reste Min Far den gången hem med
en wigtig sak i hufwudet at täncka på, hwil-
ken han berättade för min Mor, som hade
samma tanka derom som han. Icke så förstå-
endes, at ju icke mina Föräldrar hade hjerta
och wilja at kåsta på mig men deras oförmö-
genhet twang dem at taga annat beslut.

Så snart jag råckte Magistern förestälte han
mig samma fråga; hwarpå jag lämnade sam-
ma swar. Icke war det wäl utan at icke ju
under detta projektet låg förbårgat någon
liten låflig egennytta; ty såsom Magistern
war en främlinge och fattig Karl och hans
lön des utom ej större än 300. D: så hade han
ej någon annan utkomst än hwad han kunde
få genom privata Disciplar,26 och hade han
redan nästan et helt år haft 5. stycken. Erik
Lund war den första, Tulnär Samuel Lunds

son wid östra Tullen, bror till den förr
nämnde Samuel Lund som en tid warit min
Camerad, och så mycket jag har kunnat ut-
grunda så war han den samma som tillika
med sin mor följde med mig hem från sta-
den när jag kom från Rathan. Han hade re-
dan förut gått 7. år i skolan och läst latin
under Rector Sundens uppseende. Olof Lin-
dal war den andra Kyrkoherden Lindals son
i Nordmaling. Den 3:dje War Johan Christan
Schröder en son af en Inspector öfwer 2:ne
stora sågwärken i åfwannämnde Socken.
Den 4:de war Mathias Tegman HandelsMan-
nen Olof Tegmans son i Umeå Stad. Den 5:te
war Olof Kröger HandelsMannens Matias
Boströms stjuf son. Den sistnämnde läste ej
latin utan allenast något annat småt, som
geographien, historien et sic porro; men alla
de andra skulle studera.

Om jag mins rätt, så kom min Far åter till
staden d:n 19. Maji då jag mötte honom om
eftermiddagen på gatan. Wi följdes då, och
skulle gå till Burmans, och under det wi
gingo förbi Olof Tegmans hörde wi at der
knaprade på fönstren, och då wi sågo till så-
go wi det wara Magister Sædenius hwilken
wille tala med min Far. Wi wände straxt om
och skulle gå in; men Magistern förekom oss
i det han mötte oss i portgången. Ämnet till
samtalet war det samma som förra gången
och Nu påyrkade Magistern sit project så
mycket häftigare, sedan han wiste at jag wär-
keligen wille studera. Jag lämnade dem där
och förfogade mig till mit logement, hwar-
ifrån jag, efter ./2. timmas tid promenerade
förbi Olof Tegmans och märkte, at de ännu
språkade tilsammans. Jag geck åter hem se-
dan jag uträttat mit ärende och med otålig-
het wäntade på min Fars återkomst, hwilken
sedan ej dröjde så aldeles länge. Ingalunda
må man tro at jag glömde fråga om han nu
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fattat wist beslut? ”Ännu ej,” swarade han,
”men jag är ganska bekymrad hur jag skal
gjöra. Jag reser nu hem och nästinstundande
lördag kommer jag och din mor hit igen och
då skal denna saken wist afgjöras.” och där-
med war jag nögd; tänkandes: det är wäl at
min Far börjar bli wilrådig; ty då hoppas jag,
at han snart blir öfwertalt.

Åfwannämnde dag nalkades och Mina För-
äldrar infunno sig ock; och först hos mig.
Min Mor frågte då straxt: ”är det wärkeligen
din alfwarliga wilja at blifwa Präst?” ”Ja,
Mamma det är min alfwarliga wilja”; swarte
jag. ”Men wet du ej”, fortfor hon, ”at wi äro
så fattiga at det för oss är omöijeligt, at kåsta
på dig det ringaste.” ”Jag wet det wäl,” swarte
jag, ”och det är beklageligt at det skal wara
mig till hinders; men jag hoppas ock, at Gud
kan så snart hjelpa mig som många andra; lät
mig allenast börja på och försöka hur det
will aflöpa.” Wäl wetandes, at om jag engång
wäl finge börja, at uppsåtet ej sedan så lätt
skulle kunna ändras. Min Mor swarade
därpå: ”hwad är det wärt du börjar på, när du
ändå måste upphöra; ty wi hafwa ingalunda
råd, at kåsta på dig så mycket at du kan bli
Student, mycket mindre Präst.” ”Lät mig än-
då börja,” woro då mina ord, ”om jag skulle
nödgas uphöra, så skadar det ej om jag har
lärt någon ting, lät mig allenast denna som-
mar försöka hur det will gå.” Mina Föräldrar
gingo då till Magister Sædenius hwarest de
drögde ungefär en timma. Wid deras tilbaka
komst hade de goda tidender med sig, sägan-
des: at de nu hade beslutit at låta mig studera
och hjelpa mig så mycket de förmådde, samt
at Magistern hade påtagit sig wara min Præ-
ceptor emot 100. D: årlig lön. Summan war
wäl ej stor; men för min Far, som ingenting
hade, war hon ändå drygare än 1000:de D:
kan wara för en annan. Magistern, som hade

makalösa gåfwor, at persuadera, hade på alt
sätt sökt förmå dem till at fatta detta beslut.
Han hade rådt dem till at söka öfwertala sina
Föräldrar, hwilkas ålder han nock wäl wiste,
at lämna ifrån sig hemmanet, och om han ej
wille gjöra det så kunde hans höga ålder ej
tillåta at han så länge skulle sitta wid styret,
så at min Far ändå snart kunde få fasta på
det. Och sådant war som han kunde påhitta
framdrog han, så at mina Föräldrar till slut
låto öfwertala sig. Magistern hade också om-
bedit mina Föräldrar, at de ej skulle säga för
de andra hans Patroner at de skulle betala så
litet för mig, emedan han fruktade at de,
som årligen betalade 150. D: skulle mistycka
det; utan skulle de förljuda likasom jag skul-
le wara hans uppassare, som emedlertid
skulle läsa hos honom. Det första som mina
föräldrar nu måste wara betänkt på war at
förskaffa mig ett wist qwarter. De talte där-
före härom först till Faster Burman, hwilken
swarade: ”Ganska gärna skulle jag wäl hafwa
honom hos mig; men som Nii wäl wet så kan
jag ej gjöra det; utan will jag allenast låfwa,
at han får blifwa hos mig till midsommaren
tils, I får tid at höra om ett annat ställe.” Det
war ock wärkeligen sant; ty hon, som några
år tillförene ansågs för den rikaste, i hela sta-
den, war nu nästan den fattigaste; ty sedan
hon emot allas wilja ingick ägtenskap med
Timmermannen Burman, så feck hon alla
sina Gäldenärer på halsen, hwilka den ena
gången efter den andra togo ifrån henne alt
hwad som tagas kunde, hwilket de för=Auc-
tionerade, för at få sitt igen.

Efter jag nu redan tillika med mina Came-
rader hade fått Pingst låf, så följde jag mina
Föräldrar hem. Och då min Morfar blef un-
derrättad om mitt beslut, sade han wäl at
min Far war galen och at han hade tagit sig
watn öfwer armarna, och gifwit sig så långt
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ut på djupet, at han aldrig mera skulle se
land. At lefwerera ifrån sig hemmanet
tänckte han aldra minst uppå. ”Nej,” sade
han, ”så länge jag årkar skal jag wäl behållat.”
Ehuru gammal han än war, så hade han än-
dock en öfwernatturlig stark hälsa, så at han
dageligen arbetade som den argaste arbets-
karl, och kunde aldrig wara i ro; men någon
ting skulle han gjöra. När Mina Föräldrar det
hörde söckte de åter öfwertala mig at ändra
mit beslut, hwilken proposition de flera
gånger igentogo första året. Men jag lät ej öf-
wertala mig.

Pingst helgen reste åter mina Föräldrar till
Staden för at beställa mig qwarter. De gingo
först till min Fars andra Cousine Fru Bur-
gera, syster till Faster Burman; men där kun-
de de ej få det de åstundade. Ganska gärna
skulle wäl Faster tagit mig emot; men hennes
Man wille ej ge sitt samtycke dertill. När de
hörde at det war omöijeligt, gingo de där-
ifrån till Min Fars syster gift med snickaren
Nordström med hwilken de kom så öf-
werens, at jag hos dem skulle få mitt här-
bärge; men hwad maten angick så skulle
mina Föräldrar skaffa mig bröd, smör och
något kjött, samt mjöl, och Faster skulle wara
min hushållerska. Därifrån reste mina För-
äldrar, efter wanligheten, till Lands Kyrkan
hwarifrån de 4:de dagen skulle komma hem.
Och efter jag af Magistern, när jag reste från
staden, hade fått ordre at sistnämnde dag in-
finna mig hos honom, så hade mina Föräld-
rar stämt möte med mig i Röbecks by, at jag
där skulle uppebi deras återkomst från kyr-
kan. Så snart tiden instundade marcherade
jag hemifrån med fulla steg och kom så ti-
digt, at jag måste wänta ./2. timma på dem.
Wid deras ankomst rensade min Mor litet
mit hufwud, och såg öfwer mina kläder och
så skildes wi ifrån hwarandra sedan jag fått

många wackra önskningar och wälsignelser
med mig till resekost. Det wore nästan alde-
les fåfängt at kunna beskrifwa de tårar, som
strömwis fluto nedföre Min Mors kinder så
wäl förut, som i synnerhet wid detta tilfället;
men jag deremot war wid ett ganska godt
mod. Derpå fortsatte jag min march till sta-
den, och sedan jag sluppit öfwer ån gick jag
ifrån färje bryggan gatan gerad upp åt
Rådstu Torget; hwarest mig mötte Magister
Sædenius, Apoteqvaren Freijer, och 3. styc-
ken andra herrar; så snart Magistern blef
mig warse sade han: ”Se där nu kommer
han.” Hwaraf jag kunde sluta at jag hade
äran wara ämnet till deras samtal. Derpå för-
fogade jag mig till mitt logement. 

När jag då kom till Herr Magistern, fant han
för godt at litet nogare undersöka grunden
och orsaken till min enträgna begäran at
blifwa Prest, han förestälde mig swårighe-
terna och fölgderna därwid, och det answar,
som det ämbetet åtföljer, och bad mig i god
tid tänka efter mit tagna beslut, at jag ej
måtte ångra mig. Hwarpå jag swarte, at mitt
beslut war tagit och at jag derigenom hoppa-
des blifwa mera nyttig i det allmänna, än som
at blifwa Bonde. Och isanning at säga; så
kunde intet alt hwad Herr Magistern sade
afskräcka mig ifrån at afstå ifrån mitt beslut,
ehuru jag ändock tänkte derwid: Hwarföre
skal du just nu föreställa mig en sådan fråga,
och söka afråda mig derifrån, då du just sjelf
så enträgit rådde därtil, och jag hade san-
ner:n intet fallit på den tankan om du icke
hade först rådt dertil. Och detta hade du
först bort proponera, förrän jag tog det be-
slutet, nu kan jag ej ändra mitt upsåt sedan
jag engång har sagt, at jag wil studera, om jag
ock wore något twehogse. Som jag wäl ej
war; men det wet jag, at om han straxt wid
första början hade förestält mig saken på
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den sidan, så wet jag ej om icke jag hade sla-
git det ur hogen. 

Ehuru jag nu war snart 15. år, så war jag än-
dock ganska liten till wäxten, så at ingen
hade kunnat anse mig för wara äldre än circa
11. a. 12. år. Ifrån denna tiden kan jag med alt
skäl räkna min lycka; ty nu lades grundwalen
dertill. Dagen derpå eller d:n 3. Junij om
mårgonen infant jag mig hos Magistern, som
straxt gaf mig Latinska gramatican i hand at
studera på och så geck han ut, förmanandes
mig at läsa braf. När jag så war allena och
blef warse en hop med böcker på sals gålfwet
blef jag nyfiken, at se hwad det war för böc-
ker. En gammal swensk historia blef jag om-
sider warse, och i stället för at läsa på min
läxa började jag läsa i den så länge tils Magis-
tern kom hem, då jag blef tämmeligen rädd.
När han såg hwad jag gjorde sade han: ”läs
man på din läxa, så länge, Stenberg, när tiden
kommer skal du wäl få läsa det där med.”
Sedan fortsatte jag mitt arbete allena den
första weckan, wid hwilkens slut mina nya
förut nämnda camerader äfwen infunno sig,
hwilka tildes hade haft Pingst låf.

Wid pas 14. dagar efter Pingst hade Farbror
Burman låtit gjöra ett litet lusthus åt sin
stjuf dotter Greta Caisa Forsell. Hon bad då
mig och Jacob Pihl, at plåcka henne blom-
mor at bepryda det med, hwilket wi ock
gjorde. När wi som bäst alla tre hade tillpyn-
tat och utsirat lusthuset kommer Samuel
Lund till oss; sedan wi hade obligerat honom
at sitta gjorde wi äfwen det samma. Efter en
liten tids förlopp wände han sig till mig sä-
gandes: ”Jag hafwer hört sägas at Stenberg
täncker studera till Präst; är det nu wist at du
har beslutit det?” ”Ja,” swarte jag, ”så är det
wäl nu afgjort.” ”Men jag skal försäkra dig”,
igentog han, ”at det ej skal aflöpa så lät som

du tror.” Han swor till och sade wäl hwad läs-
ning, som därtil behöfdes. ”Jag spår”, fortfor
han, ”at du ej kan gå ut med det; därföre rå-
der jag, at du straxt öfwerger altsammans; ty
det måste en gång gå dertill ändå, Jag wet
och känner altsammans; ty jag började tillika
med min bror Erik, som ännu läser och är
din camerad, i början tyktes det ej wara
swårt; men sedan war det sjelfwa omöijelig-
heten, det är ett sådant gräl at intet men-
niskligt hufwud är i stånd till at utgrunda
halfparten; jag skulle explicera latin och
hade så när blifwit förryckter af altsammans.
Och när jag märkte, at det war ett så förban-
nat gräl” (ty hwart ord bekräftade han med
sådana eder) ”så öfwergaf jag altsammans.
Och jag wet ej huru något tålamod har kun-
nat räcka till för min Bror, som i 7. år har hål-
lit på gräla med ett och det samma. Derföre
följ mitt råd och uphör medan ännu tid är;
ty hwad gagnar det, at du bryr ditt hufwud
med onödigt gräl, du får ingen nytta däraf
ändå.” Och ho kan minnas alt hwad han
sökte prädika uti mig för at afskräcka mig.
Och ännu har jag ej kunnat utgrunda hwar-
före han war så nitisk om at öfwertala mig
at afstå ifrån mitt uppsåt. Jag har tänckt at
han och hans föräldrar lärer hafwa förtrutit,
at jag som en fattig och ringa bonde son
skulle blifwa deras sons camerad, och kanske
få underwisning för bätre pris än De. De har
ofta med misnögda miner frågt mig när jag
warit hos dem hwad jag skulle betala för
hwart år? men jag gaf altid twetydiga swar,
sägandes: ”det är ej ännu wist afgjort och jag
är sjelf okunnig derom.”

Långt ifrån at detta hans tal skolat hos mig
haft den wärkan han tycktes åstunda så blef
jag twärt emot ännu kraftigare bestyrkat i
mit upsåt. Jag afhörde hans tal nästan med
en philosophisk kalsinnighet och så at jag,
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som knappast kunde märka des innehåll. Jag
swarte honom: at ehuru swårt det än kunde
wara, så hade jag ändock beslutit, icke alle-
nast at försöka utan ock fortfara så länge
som min fattigdom kunde tillåta. Han fort-
for ändå at tala i samma ton, och jag däremot
satt helt roligt och hörde på utan at swara
honom widare; tänkandes: hwarföre må icke
jag kunna lära mig det andra lära sig. Men
ingalunda kunde jag under alt detta under-
låta at gjöra den remarqve, at han sjelf ald-
ramäst rögde sin egen wankunnighet, och
bakwända täncke sätt. Hos honom felade
wisserligen icke qwickhet, minne eller Ge-
nie, utan som jag tycker lärer lätjan allena
twungit honom, at kasta boken i wrån. 
En gång hände äfwen, at min Far kom in i

östra tullen, då Fru Lund ganska tydligen gaf
tilkänna sit mistycke deröfwer, at jag skulle
wara Hennes sons läs Cammerat. Härpå gaf
min far henne ett alfwarsamt swar, såsom han
berättade mig, när jag reste hem som Student.
Jag har wäl bortglömt sjelfwa swaret; men det
lydde dock ungefär som följer: At jag på intet
sätt trängde honom ej eller förtog honom
hans lärdom; At jag, fastän fattig, kunde så
snart blifwa forthulpen, som hennes son
m:m: af samma halt.

Dageligen fortsatte jag nu mitt arbete tillika
med mina Camerader hos Magistern, hwil-
ken bodde på norra sidan af Rådstu Torget i
en gård hwaraf han hyrde 3:ne rum. I samma
gård bodde också, Apothecaren Freijer. Och
som min Moster Catharina war den sist-
nämndes hushållerska, så hade jag dageligen
tilfälle at träffa henne. En dag då jag war hos
henne, gjorde hon sig en ära af, at berätta
mig at hon, den tiden jag ännu freqvente-
rade skolan, hade bedit Magistern, at sätta
mig upom några mina camerader, om jag
N:B: hade förtjent den hedern; hon sade ock

derjämte, at hon blef högeligen glad, när hon
feck höra at jag emot all förmodan hade fått
intaga det främsta rummet; då hon trodde at
det högsta jag kunnat avancera, så hade det
kunnat wara förbi 3. a. 4. Jag tackade henne
för den tjenst hon hade gjort mig; men jag
hade häldre sett at få wara okunnig derom;
ty jag märkte, at min äregirighet led något
därwid, när jag hade åtnjutit denna hedern
icke blått för mina förtjenster; utan ock på
andras förböner. Så snart Midsommars da-
gen war förleden flyttade jag till Faster
Nordström, hwarest jag sedan med all stilhet
bodde.
Så snart wi alla hos Herr Magistern om

mårgnarna woro samlade hölts mårgon bön,
och efter samma förrättning skildes wi åt om
aftnarna. wid hwilka tilfällen Herr Magistern
ej underlät, at söka inplanta i wåra hjertan
kärlek till Gud och hans bud; förmanandes
oss, at ifrån barndomen fruckta Herran, ”så
skal”, sade han, ”eder all ting gå wäl tilhanda”.
I synnerhet mins jag at han en gång ungefär
så ordade: ”Det förnämsta är, at man straxt
noga under söker till hwilka synder man af
natturen mäst är benägen; ty det slår ej felt
at ju icke någon synd eller lust är inrotadt el-
ler åtminstone snarast söker utbryta i hwar
och ens hjerta; däraf händer då, at då men-
niskan ej emot står sina begärelser och dem-
par sina lustar, så börjar den ena stjäla; en an-
nan bedrifwer hor utan blygd; en annans äre-
lystnad kan ej tilfredsställas; en an kan ej
mätta sin girighets outsläckeliga törst och
hunger efter pengar; en an blir wällustig en
an bitter och hämngirig et: et: Derföre, så
snart man märker sin hem synd; så bör man
med all magt och alla krafter stå den emot
och dämpa den i sin linda; men dertill bör
man med ödmjuk och andägtig bön anropa
himmelen om hjelp och ej lita på sin egen
styrka. Och den som det icke gjör utan läm-
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nar sina begärelser fria tyglar, han wet ej ordet
utaf, förr än hans hufwud passion har bragt
honom at begå 100. andra synder af hel annan
art, som äro lika om ej mera fördömmeliga.
Och den som dör i et sådant tillstånd han ta-
ger en ända med förskräckelse. Därföre ut-
fårska edra hem synder, och glöm ej hwad jag
har sagt eder.” Hwad wärkan detta tal gjorde
hos mina camerader wet jag ej; men jag be-
slöt, at undersöka till hwilken last jag mäst af
natturen war bögder; dertil behöfde jag ej
mycken kånst ej heller utmatta mitt hufwud
med uppskrufwade sÿlogismer; jag fant den
straxt; ty jag wiste den och kunde den wäl för -
ut. Skal jag säga hwaruti den bestod? hwar-
före icke; jag skrifwer ju endast för mig sjelf
at på=minna mig det förbigågna och der-
jämte äfwen mina fel och swagheter, mig sjelf
till uppbyggelse och förbättring. Och skulle
någon efter min död komma at genom ögna
detta ringa arbete, så wil jag ej blygas wid at
låta honom se mina swagheter och fel ty jag
täncker ingalunda skrifwa låf tal öfwer mig
sjelf; utan wil jag allenast antäckna det som
jag wärkeligen wet wara mig hänt och unge-
fär wisa huru mina tanckar wid hwart tilfälle
warit. Ingen må tro, at jag med nöije gjör detta
arbetet, nej, utan twärtom wet jag mig ej nån-
sin hafwa gjort swårare arbete än detta, isyn-
nerhet när jag skal omröra något, som synes
vara till mitt beröm. Men det bekänner jag,
at jag aldrig finner större nöije, än när jag ge-
nom ögnar dessa rader och aldrig kan jag
blifwa ledsen om jag ock hwar wecka läser
häri: om det är en swaghet af mig kan jag ej
sjelf dömma; ty jag läser det ej i annan afsigt,
än som straxt åfwanföre sagt är. Men hwart
tar jag nu wägen? jag märker det passar illa at
skrifwa företal mitt i boken, derföre wil jag
sluta det, för at åter komma till ämnet. Min
hufwud passion är böijelse till at wända mig
till Veneri Tempel, den jag nu beslöt med

Guds bistånd at emotstå så mycket möijeligt
wore; men huru lyckelig jag däruti warit får
man wäl framdeles se. I anledning af detta be-
slut fant jag för högst nödigt at påminna mig
min Fars förmaningar, i synnerhet dem, som
jag fick när jag reste hemifrån; ty när han
hörde, at jag wille blifwa Präst, sade han: ”Om
du nånsin wil blifwa Präst så för all ting wagta
dig för qwinfolk, ty ger du dig at olåfligen
umgås med dem så war försäkrad at du omöi-
jeligen kan blifwa Präst; och utom det är det
en ganska stor synd ty ser på och märk hur
det gått med Forsner i Ansmark” (en fattig
bonde derstädes) ”han har också warit Stu-
dent och har också Prädikat några gånger;
men när han lägrade en hushållerska måste
han gifta sig med henne hwarigenom hans
lycka förhindrades så at han omöijeligen kun-
de blifwa Präst; utan nödgades blifwa bonde
och har sedan måst framlefwa sina dagar, som
du wäl wet, i största armod och fattigdom.
Derföre låt dig ej förföra af Fruentimmernas
smickrande tal eller af deras förblindande
skönhet; ty under denna larf ligger ofta för-
borgat den nedrigaste och kättjefullaste själ.”
Min Mor swarte då: ”Nej Petter är ej så be-
skaffad, han är ej så sinnad, nog wet jag det
han är ej horagtig, nock wagtar han sig för
flickor frugta ej för det, och hwad skulle han
hafwa för det han redan så mycket har läst
om han ej skulle wetta så mycket.” Jag, som
10. gångor bättre kände min böijelse än min
Mor mistrodde mig högeligen häruti, och an-
såg hwart och ett ord uti min Mors tal såsom
lika många förgiftade pilar, som wille dräpa
mig. Wäl wettandes, at om jag lysnade efter
hwad min Mor sade och deraf började blifwa
säker, så kunde jag aldra snarast bedragas och
öfwerumplas, emot det om jag med et wa-
kande och mistroende öga wagtade på mina
passioner. Men däremot ansåg jag min Fars
tal såsom den hälsosammaste regel at efter-
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följa; wäl finnandes at jag ganska wäl behöfde
slika förmaningar. Häraf ser man huru dår-
aktigt de Föräldrar gjöra, som på flerahanda
sätt söka inprägla hos sina barn högmod,
fräckhet, egen kärlek, sjelfklokhet, samt lära
dem se andra öfwer axlarna; ty detta är ett gift
som tidigt eller sent så oförmärkt skadar. Och
är det ännu så olyckeligt, at barnen äro äfwen
dertill af natturen benägna, så gjöra sådana
föräldrar ej annat än lägga wed på elden och
nära den orm, som dem sjelfwa aldraförst
stinger.

VI. Capitlet. 
Nöijen, 1:ta kärlek. et:

Så ofta jag hade låf roade jag mig tillika med
Anders Widmark (en skräddare son och min
Camerad så länge jag freqventera skolan)
med at meta fisk ur älfwen eller ur några
små bäckar litet ifrån staden, och när wi det
ej gjorde följde jag honom hem hwarest wi
satte oss at spela kort för ro skull; och såsom
jag hwar onsdags= och lördags eftermiddag
hade låf så försummade jag ej at infinna mig
hos honom för at roa mig på det wanliga
wiset. En lördags eftermiddag, under det wi
som bäst roade oss med dessa målade pap-
pers lappar, inträdde min Far i rummet: det
är omöijeligt at kunna beskrifwa den förwir-
ring uti hwilken jag råkade, såwida han altid
hade förbudit oss at spela kort; dock förtrös-
tade jag derpå at wi uti Widmarks föräldrars
närwaro och med deras tilstånd spelade. När
han hade förrättat sit ärende, följde jag ho-
nom bäfwande derifrån förwäntandes mig få
ryggen full med bannor. Så snart wi woro al-
lena sade han: ”Och du sitter och spelar
kort?” ”ja,” swarte jag, ”wi spelar allenast så-
dana spel, som äro gjorda för at roa sig, såsom
durack, swält räf, snip snap snorum”, et: et:
”Det kan wäl wara,” sade han; ”men jag wil

ej du skal spela kort.” Då jag war glad at jag
slapp så lätt. Sedan war jag wäl hos honom
några gånger men ganska sällan.

Des emellan hade jag aldrig ledsamt hemma;
ty utom det mina Cousiner, Farbror Nord-
ströms 3:ne döttrar altid woro mit sälskap, så
war Cousine Greta Caisa Forsell äfwen näs-
tan ständigt hos oss, såsom ock Klåckarens
2:ne döttrar och Anna Lena Vall. Wi rasade
stundom tilsamman, så man kunde tro wi
skulle rifwa bygningen omkull. En dag när
Cousine G: C: Forsell war allena hos oss, och
hon, mina twå yngsta Cousiner och jag såto i
ett lider och hade något för oss, så === hwad
hände då? kan någon gissa? skal jag säga det?
Jo jag började betragta Cousine Forsell, skal
jag säga mera? kan ej min läsare redan förstå?
Jag === jag blef === jag blef kär, och det rätt
häftigt så wida det war första gången. Si så
kom det änteligen fram, jag hade största swå-
righet, at klämma dessa orden ur pennan.
Som wårt antal wid samma tilfälle ökades, så
roade sig de andra Cousinerna med at säga
några osanningar för de nyss komna; det war
då sjelfwa omöijeligheten för mig at kunna
tåla det min hjertats afgud äfwen skulle der-
igenom blifwa bedragen; ty mina Cousiner
sökte äfwen inbilla henne detsamma, och
frågte mig till, såsom ett witne om icke det
war sant. Jag, som gärna såg at de andra måtte
blifwa bedragna bekräftade deras tal på det
högsta; men sökte derjämte med största otå-
lighet tilfälle at emellan fyra ögon föra henne
ur de wilfarelses måln, hwari hon hade råkat,
hwilket också en par timmar därefter lycka-
des men jag wagtade mig för at uppenbara
henne mitt hjertats tilstånd. Seendes mig
sedan allena började jag begrunda mit hjer-
tats nu warande tilstånd. Jag påminte mig
min faders förmaningar för at sätta min kär-
lek innom sina tilbörliga grändser. Kärleken,
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tänckte jag, som är ren och oförfalskad, grun-
dat på ärbarhet och dygd, och fri ifrån alla
olåfliga afsigter kan ingalunda wara olåflig
mindre fördömmelig, och sådan will jag min
skal wara. Widare tänkte jag: Wår lilla slägt-
skap kan intet förhindra wår förening; ty när
Cousiner få, med Konungens tilstånd, äckta
hwarandra, hwarföre ock icke wi, som äro
syslingar eller i tredje leden. Wårt stånd är
wäl någott olika såwida hon är Rådmans
doter; men det torde med tiden kunna hjel-
pas om herren skulle låta mig bli någon ting.
Således speculerade jag för mig sjelf och alt
till min fördel. En wecka geck förbi under
hwilken tid jag war upfyld af dessa glädje-
fulla tanckar; men då nalkades den tid då
mina ögon skulle öpnas. Så wida jag hade
nästan ett halft år logerat hos hennes Mor
och således dageligen haft tilfälle at umgås
med henne, så trodde jag mig nog känna hen-
nes sinnelag, om hwilket aldrig tilförene hos
mig war någon fråga. Hon är sade jag hos mig
tämmeligen amper, egensinnig och sjelfswål-
dig, desutom har hon haft ganska flat upfo-
stran; hon kan ingenting, och således duger
hon ej till annat än äta och sofwa; hon sofwer
ganska länge, (hwilket jag wäl ej såg på, ty jag
har sjelf samma fel; men jag waker om qwel-
larna) och när hon änteligen stiger upp sitter
hon hela 2. timmar i spisen med blåtta linty-
get och grinar och gråter som ett års gam-
malt barn, så at alla pigor tillika med hennes
Mor omöijeligen kunna tjena henne tilfyl-
lest, ej heller gjöra henne det minsta i lag; är
det, tänkte jag, upförande, som anstår en 11.
a. 12. årig Mademoiselle, nej sådan hustru will
jag ej hafwa. At hon war fattig skulle jag wäl
ej skött något om; men när hon ej äger andra
egenskaper än de åfwannämnda, utom en
medelmåttig fägring, skal jag då älska henne?
skal jag låta hennes fägring bedåra mig? nej
det skal ej ske. Dessa tankar hade den wärkan

som de borde hafwa, så at ehuru häftig min
kärlek i början än war, så kunde jag ändock
lyckligt=wis, småningom och snart nog öf-
werwinna den. Och hon lättade sjelf ofta
min möda i det hon gaf mig nya spår af sina
egenskaper, så at det geck nästan lika hastigt
at blifwa frisk som sjuk åtminstone den
gången. Och glad war jag, at jag ej hade talt
henne till. Föröfrigit brydde alle man mig för
Anna Lena Wall en Borgares doter i nästa
grangård, men det kan jag bedyra, at i min
egen kammare icke den ringaste gnista låg
förbårgat på den sidan af kakelugn, och jag
är öfwertygat at hos henne har warit lika
kalt.

På mina låfdagar underlät jag wäl ej stundom
at gå ut och slå båll med mina camerater
eller ock wara med uti andra lekar. En dag
gingo wi en hop på Mats Boströms gård,
hwarest wi mötte Olof Kröger; Wi hade då
allahanda för oss. Och ibland annat hade
Kröger utaf twå gamla tunnor gjort sig 2. st:
klåckor med kläpp och fottråd med hwilka
wi ringde när wi på något sätt skulle samlas
eller skiljas. Dessa klåckor woro stälda uti ett
wed lider uppå des skulla och ifrån denna
skullan gek en öpning eller en dör in på en
gammal stals skulla. När wi hade en stund
roat oss med dessa klåckor gingo wi derifrån;
under det ifrån magt äganden utfärdades ett
påbud, at ingen skulle få röra dem, och den
som däremot bröt han skulle få stryk. Oag-
tadt lagens stränghet kunde jag ändå ejj öf-
werwinna den lust jag hade till at ringa med
dessa klåckor, hwarföre jag stal mig oförwa-
randes bort ifrån de andra och flög upp på
skullan börjandes ringa så fort jag hant. Mitt
lag=brått hade jag hunnit fortsätta en täm-
meligen lång stund, då jag hörde de sade på
gården: ”hwem är det, som ringer med klåc-
korna”? så snart jag hörde sistnämnde ord,
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sprang jag, som haren in på stals skullan.
Och som jag wäl wiste, at de skulle komma
upp och söka mig, så blef min första omsorg
at se efter hwar jag måtte undstinga mig.
Straxt kunde jag ej se något sådant rum; ty
der war intet hö, men när jag såg mig om
blef jag warse, at det war kastat litet hö i
häcken för en häst, som då war bårta; det
drögde ej länge förr än jag låg uti häcken.
Mina förföljare sprungo först under klåckan
och när de sågo ingen, sade somliga: ”jag
undrar hwem det war?” ”Jo Stenberg är bår-
ta”, swartes det. ”Om wi får honom fast skal
wi göra snus af honom.” Knapt hade jag
hunnit gömma mig förr än de woro på stals
skullan de sökte länge men kunde till all
lycka ej hitta mig; ty jag låg så wäl i höet uti
häcken, at de hwarken på skullan eller i stal-
let kunde se mig. Med skammen måste de
uphöra när de ej funno någon; och så snart
de hade gått ner förfogade jag mig sagta upp
på skullan igen; men wågade ej gå ner förr
än de alla gått bort, hwarföre jag nödgades
sitta där längre än en half timma, då jag, så
snart det war tyst, förfogade mig hem, och
war glad, at jag undslapp stryk, hwilket jag
säkerligen hade fått om jag kommit i deras
händer; ty jag hörde, at de woro förskräcke-
ligen upretade. 

Under den tid jag war hemma hos mina För-
äldrar denna sommar, så kommo twenne pi-
gor ifrån Staden till oss; de tjente hos Herr
Handelsman Anders Bolin. De begärte, icke
allenast at få låna en båt öfwer fjärden; ty de
skulle till Obola By efter en ko, som hade
warit där i bet; utan ock at de måtte få någon
med sig, emedan de ej hittade wägen dit. Jag
hade lust till denna lilla resan, och feck
också mina Föräldrars bifall dertill. När wi
kommo fram war kon hemma; så at wi fingo
gå tilbakas genast; men den äldre pigan fruk-

tade mycket för huru de skulle kunna leda
henne; emedan hon war så ostyrig; Men
sedan hon i början hade litet rasat, så geck
hon sedan braf. Men när wi kommo till
wästra fjärden, så började den gamla pigan
at jämra sig förfärligen; ty hon trodde at
båten war för liten, och således ej skulle kun-
na bära kon, och fruktade at blifwa dränkt;
så at jag hade all möda för at få henne till at
taga kon i båten; och det war mer än half
timmen innan jag feck henne dertill, och det
skedde ändock med mycken jämmer; ehuru
båten war tilräckligt stor, så at jag till slut
blef både ledsen och ellack, då mina försäk-
ringar så litet hördes; och hade ej den andra
pigan warit, så tror jag wi hade stått där än-
nu. Men när jag fick dem i båten så geck det
sedan braf.
Så snart jag kom öfwer, så mötte jag Johan

Michaëlsson ifrån Obola och hans hustru,
som wille hem, hwarföre jag andra gången
måste öfwer fjärden; för hwilket beswär de
låfte mig en halsduk. Men när jag skulle hem
så hade det wäxt up en tämlig stark sunnan
blåst, så at jag, som war nu ensammen roddare
och swag, slet mycket ondt; och måste ro blott
med en åra; ty wädret war på sidan och då
wädret tog bak i stäfwen så wille båten emot
wädret; och fast jag rodde blott med en åra så
hade jag ändock yttersta möda at hålla båten
rätt; Och som fjärden war ./2. fjärdedels mil
bred; så hade jag ett swårt arbete. Wintern
derpå feck jag wäl änteligen en randig lång
halsduk, och grof, hwarmed jag ej war syn-
nerligt nögd.

Någon tid derefter följde jag mina Cousiner
om en söndags eftermiddag till nästa gran-
gård Walns, hwarest woro församlade en tal-
rik samling af Borgare söner och döttrar,
hwilka genom åtskillige lekar, i hwilka jag
ock feck wara med, sökte hålla glädjen wid
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magt. Ibland de senare war äfwen Mademoi-
selle Christina Lund, Syster till åfwannamn-
de Lundar, en bland de skönaste Nympher i
hela Umeå Stad. Det felade ej at jag ju tilför-
ene hade sett henne ofta utan någon sinnes
rörelse; men ändock war detta den bestämda
stunden då en ny eld skulle uptändas som
dock ej war så häftig, som den förra: ty han
kunde ej få starka rötter, emedan, jag nock
begrep, sedan jag befant mig allena, at det
war sjelfwa omöijeligheten at kunna winna
hennes gen kärlek, samt at wårt olika stånd
och min fattigdom woro oundwikeliga hin-
der till min förening med henne. Således 
beslöt jag at aldrig söka underhålla= men
häldre slå watn på denna låga. Och som jag
sällan hade tilfälle at se henne, utom när jag
någon gång mötte henne på gatan eller när
jag hälsade uppå någon gång min Camerad
Erik Lund, så behöfde jag ej bemöda mig 
heruti; ty den slåknade nästan utaf sig sjelf
genom tidens åtgärd. Men fast jag war så till-
sägandes aldeles hälbrägdad, så låg dock
ännu någon liten gnista fördåld i mitt hjerta,
som gjorde at jag hade en synnerlig högagt-
ning till henne framför andra. Således aflopp
denna sommar till ända, då jag ock hade
ändat min gramatica, och började nu med O:
Lindal, M: Tegman och J: C: Schröder at ex -
plicera latin ur Corderi colloquia,27 hwilken
de redan hade länge läst, hwarföre de altid
explicerade först och jag repeterade, efteråt,
och således hjelpte jag mig fram i början. Jag
började ock sedermera med mina Kamrater
läsa uti Benselii Epittome28 definitionerna
och började jag där de nu woro, nämligen
Articula de Lege; och fast än Magistern ex -
plicerad läxan för oss så förstog jag dock
ganska litet deraf; men läste ändå utantill så
jag kunde som watn. 
Ibland andra mina Läs Cammerater som

jag denna tiden hade, war Commistern Flurs

alsta son Gabriel Flur, hwilken war så ohågad
at läsa, at han efter par weckor 2. a. 3. gångor
rymde bort ifrån Magistern så at hans far til
slut nödgades taga honom hem till sig.

Wid Mickæli tiden öpnades åter skolan då
åter infunno sig alla förra och äfwen ny-
komna disciplar, så at Magistern hade nog al-
lena, at syssla med, i synnerhet sedan Rector
Sunden denna sommar med döden aflidit.
Ibland de nyskomna woro 2:ne bonde söner
och woro bröder som kallade sig Söderström,
hwilka logerade straxt utanföre östra Tullen
hos sin slägtinge. Och som jag ej bodde långt
derifrån, war det sällan någon dag som jag ej
war hos dem och roade mig med dem. När
det led innemot Jul Helgen, och jag engång
kom till dem, berättade mig den äldre, Joh:
Söderström, huru han föregående qwäll hade
haft så ganska roligt: huru Mademoiselle
Lund hade kommit dit: huru han hade rasat
med henne: huru han kastade snö bållar med
henne och flera sådana uptåg. Nå, tänkte jag,
det war en artig upförsell af en Mademoi-
selle, at så ge sig i färd med en bonde son,
hwilket wäl ej wore så lastwärdigt om det
skedde på anständigt sätt, men at friwilligt
rasa med honom, at låta honom gjöra med
sig nästan hwad han will, at låta honom
kasta sig omkull i snödrifworna (som han
sade) och sådant mer; deruti ser jag ingen an-
ständighet, mycket mindre ärbarhet, och
aldra minst någon dygd, som kunde pryda en
15. 16. a. 17. årig Mademoiselle. Och åtankan
af alt detta war det kraftigaste watn at ut-
släcka den lilla gnista som ännu låg förbårgat
i mit hjerta; och det så wäl, at den minsta
högagtning eller wördnad till henne fick al-
deles intet eller ock ganska litet rum i mit
hjerta: och jag war glad, at Söderström på det
sättet hade gjort mig en så wigtig tjenst.
Ehuru jag i början, när han härom berättade,
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missundte ho:om den lyckan han hade haft,
at pläga et så förtroligt umgänge med henne.
Sedan efter någon tid fattade jag, om ej kär-
lek, dock mycken högaktning för Mademoi-
selle Gran, framför Andra, som länge bibe-
höls. 
Nu nalkades Jule Högtiden då wi skulle

undfå låf, hwarföre Herr Magistern behagade
påyrka at wi skulle skuta tillsammans litet
hwar och en, för at anställa en liten bale wid
det tilfället, hwilket wi ock gjorde. Men jag
slapp mycket lindrigt emedan mina Camera-
der nock wiste, at jag war så fattig, at jag
knapt hade så mycket at jag kunde köpa mig
så mycket papper jag behöfde. Till den be-
stämda dagen eller måndagen näst för Jul,
som war den 20. December hade de tilskaffat
alt som behöfdes, såsom Caffe, såcker, russin,
ljus, wetmjöl, swiskon och flerahanda småt.
Hwilket alt Magisterns Syster Mademoiselle
Hedvig Sædenia, (som wid Michaeli tiden
war kommen till honom såsom hushåller-
ska) ehuru han ej hade något hushåll; utan
spiste ständigt hos Änke Fru Rectorskan Sun-
den, dock till at hafwa upsigt öfwer hans klä-
der tilredde efter behof. Magistern wille at
inga andra Damer skulle inviteras än dem,
som woro af lika ålder och storlek som wi.
Och Tegman och Schröder, blefwo utsedda
till invitatores, men Lund, som strök en täm-
meligen god Viol, skulle tillika med Johan
Bäckström wara wår musicus. Klåckan 4. in-
funno wi oss alla hos Magistern för at till K:
5. illuminera wår sal, till hwilken tid wi wän-
tade Mademoisellerna. I taket hängde en ljus-
krona med 12. ljus, hwart fönster pryddes med
4. ljus, och desutom war intet tjenligt rum i
salen, som icke war besatt med ljus; med ett
ord: hela salen war bara ljus. Ja det lyste så
ljust genom fönsterna, at man på andra sidan
tårget nästan hade kunnat se läsa i bok. Ma-
demoisellerna infunno sig wid sagda timma,

och som jag kan minnas, så war det Mad:
Lund, Mad: Hernell den yngre, Mademoisel-
lerna Kröger, Mad: Gran, Mad: Strotman. och
flera kan jag ej ärhindra hwilka de woro eller
om de woro flera. Och således började wi icke
allenast; utan och fortsatte wåra lustbarheter
långt inpå natten med största förnöijelse. Fast
jag för min del hade mindre ro än oro, ty jag
war så ganska blyg, at jag ej gjorde annat än
sat i en wrå såsom en årklös och orörlig åskå-
dare af alt sammans. Magistern sökte wäl
flera gånger at upmuntra mig till at dansa;
men jag bad, at jag måtte slippa, och und-
skylte mig dermed at jag ej kunde dansa. ”Så
kom och dansa en Polonesse då”, sade han.
”Herr Magister jag kan ej det heller” swarte
jag. Icke feltes det at icke jag på sätt och wis
kunde dansa Pollska; ty jag hade mycket dan-
sat ibland mina gelikar och jag hade då och
har altid haft stor lust för dans; men nu tordes
jag ej dansa; ty jag frugtade at jag skulle bära
mig så fånigt åt, at jag skulle blifwa allas åt-
löije. Och desutom ansåg jag mig (som jag ock
wärkeligen war) så ganska ringa för at kunna
wara wärdig at wara ibland så förnämt säll-
skap, mycket mindre taga del i deras nöijen.
Men ändock måste jag låta öfwertala mig at
dansa en Polonesse när den yngsta Mademoi-
selle Kröger böd upp mig. jag undskylte mig
wäl i början; men Magistern kom och sade till
mig at det wore oanständigt, at afslå ett Fru-
entimmers begäran i den delen; ”går nu och
dansa” sade han widare, ”när Mad:n gjör dig
den äran.” Det halp ej längre neka då, utan
jag måste dansa: och sedan måste jag dansa
flera polonesser med. När det började lida nå-
got på qwellen, blefwo Mademoisellerne
undfägnade med Caffe och litet annat småt,
isynnerhet war der en sårt mos, under hwil-
ken tid wi söngo allehanda gamla dags wisor,
för at hålla mål ron wid magt. Sedan fortsatte
wi lustbarheterna med åtskilliga variationer,
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än dansade wi, än sjöng wi, och än lekte wi
åtskilliga Jule lekar, uti hwilka sista jag äfwen
hade äran at med mycken förnöijelse få wara
med, så at jag emot slutet började blifwa litet
mindre försagd än i början, fastän jag ännu
war mera än tilräckeligt. När wi då wid pas
K: 3. slutade wår bale, följde wi alla Mademoi-
sellerna hwar och en til sitt hem och på det
wiset promenerade wi en lång tid af och an i
staden. Till slut gingo wi äfwen sjelfwa hem,
och jag isynnerhet tog mig en god sömn den
följande mårgon.
Efter wi hade fått Jul låf så marcherade jag,

så snart jag waknade, hem till mina kära För-
äldrar och syskon, hwilka jag fant i ett öns-
keligt tilstånd. Här måste jag nu som altid
förr wara med i allahanda arbete, såsom åka
wed ur skogen, köra hem hö, hugga wed et:
men dock aldramest roade jag mig med och
som war mig ett nöije, at med krokar fånga
lakor, fast jag ofta måste frysa för dem.

Nyårs högtiden, eller (som jag ej rätt kan
minnas) Trettonde dagen i detta nyss in-
gångna 1774:de året reste mina föräldrar till
kyrkan. Wid hemkomsten berättade då min
Mor, at när hon hälsade på min Moster Ca-
tharina och någon stund pratat med henne,
kommer Mademoiselle Sædenia äfwen till
henne. (Jag har förr sagt, at Magistern och
Apoteqvaren Freijer, hos hwilken min Mos-
ter som hushållerska tjente, bodde i en och
samma gård). Hon börjar då tala om mig och
högeligen berömma mig för min aldra kä-
raste moder, sägandes: ”Han är så ganska be-
skedelig, tjenstagtig och willig så snart man
säger ett ord, så stilla, sagtmodig och from,
som en gamal man, han stimmar ej, som
andra hans Camerader gärna har lust till,
utan är altid så sedig som ett lam; jag har
sannerligen aldrig sett en sådan upförsell af
en så ung yngling.” Döm nu hwar och en om

icke sådana ord måtte innerligen frögdat ett
ömt Moders hjerta. Hwad mig angår så
kunde jag ej annat än glädja mig när min
Mor talte derom, icke så mycket för min
egen skull, som icke mera för min Mor skull;
Ty det war en glädje om jag kunde wara min
Mor till någon tröst och frögd; men deremot
skulle det smärtat mig i min innersta själ om
jag wore en orsak till så kära och ömma för-
äldrars sårg och bedröfwelse. Widare tänkte
jag bör jag wagta mig för högmod och stålt-
het och ej lämna egenkärleken för stort rum
i mitt hjerta, och ej tilltro mig wara den
ringaste del wärdig af det oförtjenta beröm,
som Mademoiselle behagat mig tillägga;
men altid härefter sträfwa efter at blifwa
wärd ett beröm som jag ännu ej förtjent.

Till 20:de dagen hade jag Jul låf då jag åter
skulle infinna mig hos Magistern; men dock
wille jag först biwista de lustbarheter, som
hållas hemma på 20:de dag Knut, när man
skulle dansa Julen ut; ty isynnerhet den
tiden brukte samtelige gåssar och flickor där
i byn skuta tilsammans litet hwardera, af
malt, mjöl, smör, kött och och annat smått
hwarmed de sedan tilrustade likasom ett
litet gästabud, och roade sig tillika med dans.
Här skulle jag ock nödwändigt wara med och
tyckte, efter min förwända smak, at jag hade
mycket nöjsammare här än i staden ibland
Mademoiseller; ty jag tyckte mig då wara
ibland gelikar, som jag ock wärkeligen war,
hwarföre jag fick hafwa mera frihet. Men
ändock war jag äfwen här ganska blyg; ty jag
hölt mig altid före wara den sämsta och
ansåg andra för at wara bättre än jag, hwilket
de flästa woro; ty de woro Karlar och jag der-
emot war et barn, åtminstone till wäxten.
Aldrig wågade jag aldraförst bjuda upp nå-
gon flicka förr än jag sett om någon annan
skulle willa gjöra henne den äran. Och san-
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ningen at säga, så war jag så blyg, at jag näp-
peligen wågade bjuda upp någon flicka, som
låddes wilja wara litet rarare kräk.

Jag reste då sedan åter till Staden igen och
fortsatte där mitt hufwud arbete, såsom förr;
men det måst jag bekänna till min blygd, at
jag gärna wille slurfwa wid ändan af mina
läxor, isynnerhet dem jag läste öfwer hem-
ma, förhåppandes at jag altid kunde få så
mycken tid at jag måtte hinna läsa öfwer
dem när jag kom dit, hwilket jag ock mäste-
dels fick. När det nu led emot wåren kom-
mer, till Magistern, just under det wi läste
upp wår mårgon läxa, Inspector Schröder,
och hörde på oss; Hans son Joh: Christ:
Schröder kunde, efter wanligheten, nästan
ingenting; ty han hade slätt ingen lust at lä-
sa: men war i alt annat ganska qwick. Sedan
läste jag, och det geck tämmeligen braf; ty
jag hade den lyckan at få läsa medlersta delen
af läxan. Inspectoren geck sedan derifrån
utan at widare säga något den gången härom.

Denna winter kom en gumma ifrån Bygdeå
Socken till Magistern med begäran, at han
wille äfwen taga hennes son under sin pri-
vata information; ty hon wille också, efter
gåssen sjelf hade så stor lust, gjöra Präst af
honom. Herr Magistern swarte då: det han
hade så många förut at han ej hant med fle-
ra, men om hon wille sätta honom i skolan,
så skulle han blifwa emotagen. Hans mor lät
då öfwertala sig därtill, då han straxt blef in-
skrifwen, och bekom det namnet Boberg.
Om honom framdeles mera.

En par weckor efter Påsk war Herr Magis-
tern så gracieuce och en lördag upputsade
mit hår, (ty hitintill hade jag haft det kring
axlarna hängande efter böndernas wanliga
sed) Han klipte mig lång touppe och uplade

mina låckar, men baktill förblef det ännu
hängande. Detta förekom mig i början myc-
ket owant; så at jag knapt tordes röra mit
hufwud af fruktan at fördärfwa coëfuren,
och jag tyckte mig likasom hafwa förlorat alt
hår. Många hade wäl förut bedt mig gjöra
detta; efter jag börjat studera; men jag ansåg
det såsom något för högt för mig, om jag
såsom en bonde son skulle upbinda mit hår,
och fruktade at folket skulle fatta den opi-
nion om mig, at jag wore högmodig, hwilket
jag på alt sätt sökte förebygga. Men när Ma-
gistern sjelf gjorde mig den äran, at uphjelpa
min coëfure; så tykte jag mig så mycket mera
förnögd kunna nyttja det såsom något til-
låteligt.

En liten tid derefter blef skole examen till
hwilken äfwen wi (Magisterns privata dis-
ciplar) infunno oss: Jag skulle då, till all he-
der wid en sådan högtidlighet, upputsa mitt
hår med piska och låckar; men sådan granlåt
hos mig kunde icke E: Lunds maga smälta;
ty som wåra lärare och Probsten Sund ännu
ej woro komna, så kom han straxt till mig,
och mig till oro förstörde mina låckar; ty jag
tänkte: ”Efter som Herr Magistern har warit
så gracieuse och första gången gjort mig gran
utan at jag ens bedt honom derom; så tyckte
jag at de ej stodo honom för när.” I början
sökte jag wäl hindra honom; men som han
redan med en kamb hade tilredt den ena låc-
ken efter sitt behag; så wände jag och det
andra örat till, tänkandes: ”Jag är ändå den
samma ehuru jag ej har låckar.” Här af slutar
jag, at Lund antingen har haft sneda ögon till
mig, eller ock har hans högmod warit för
stort för at i ro kunna åskåda mina låckar.
Dock behöfde han mig en gång, wid mid-
sommars tiden, till sälskap för at promenera
upp till Lands kyrkan, hwarföre han skänkte
mig en gammal grækisk gramatica, hwilken
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Herr Magistern inbant åt mig, och fick jag
således tilfälle at lära den konsten, så at jag
kan inhäfta en bok om nöden det kräfwer.

Förutnämnde examen aflopp någorlunda
braf så wida Herr Magistern sjelf examinerte
oss, som då war Vice Rector därstädes; ty
som förut anmärkt är; så war Rector Sunden
död. Collega syslan förrättades af en Student
wid namn Sundling, som wid detta tilfälle
hade sidogewär. Wid åskådandet deraf woro
mina tankar ungefär som följer: Huru myc-
ket beswär lär du icke hafwa utstått; Huru
många grader lär du icke genomgåt och huru
mycket pengar lär du ej hafwa utgifwit, för-
rän du har bekommit detta heders tecken!
Herren allena wet om jag någonsin i werlden
hinner så långt, och om jag lefwer den dagen
då jag skall fästa en sådan wärja wid min
sida; desförinnan förestår mig et ewigt lä-
sande, och ändå synes det mig omöijeligt.
Men hwad som mig hafwer tycks wara
omöijeligt, det hafwer Gud genom sina un-
derliga wägar nu gjort möijeligt, hwarföre
honom allena ware lof och pris altid, och
gifwe Gud at ock denna min uphöijelse
städse måtte lända till Guds ära och hans
namns förhärligande här i tiden men besyn-
nerligen i ewigheten.

Wid missommars tiden blef jag en söndags
eftermiddag ombeden, af faster Norström,
at promenera till Röbeck, en by ./4. mil från
Staden, för at uträtta et litet ärende. Jag går
då in till en bonde, som heter (Ni fallor)
Gabriel Eriks son, hwars hustru sedan jag en
liten stund sutit, kom fram med en bok sä-
gandes: ”Kan ni nu förklara hwad det där
latin är på swenska?”; men som jag ännu då
ej war så förmögen måste jag bekänna min
okunnighet. Hustrun: ”Adjuncten Olof Ren-
horn, när han tillika med Inspector Schröder

war här i wintras, uttydde det altihop för oss:
Han sade at det war den skrift, som Pilatus
lät spika på Christi kors: Men,” frågte hon
mig widare, ”är detta latin alt=ihop?” ”Nej;
det som är främst och ser ut som krokar och
7:or är Hebraiska det andra är Grækiska;
men det här är endast latin; och de betyda
ett och det samma alla tre.” Så mycket kunde
jag wäl redan at jag kunde utwisa denna skil-
naden: och at alla tre betydde enahanda war
ej swårt at säga sedan det stod förswänskat
inunder ehuru hon ej förstod at den swänska
raden, med annat tryck war ut=tydningen.
Hustrun sade widare: ”Inspector Schröder
berömde Er högeligen; ert minne er flit och
alt ert förhållande; han sade sig sjelf hafwa
hört det; och at det gjorde honom swåra
ondt, at jag skulle öfwerträffa hans son, som
dock hade ./2. år förr börjat läsa än jag”; med
flera sådana öfwerflödiga loford. Sådana lof-
ord, fälda af en så uplyst man, kunde ej an-
nat än högeligen roa mig; men, som jag nock
ärindrade mig, at jag, wid Inspectorns när-
waro, ej mer än lagomt kunde min läxa; så
kunde jag ej eller tilägna mig så mycket af
det beröm, som han behagat mig gifwa.

Sedan 3. weckor efter Johannæ fingo wi
sommar lof, och jag war icke sen at prome-
nera hem, hwarest jag måste som förr wara
mina föräldrar behjelpelig at bärga hö och
säd dock roade jag mig stundom med fis-
kande och foglafänge. En Lapp gubbe war
dentiden där i byn, som hade ordet för at
wara mycket lycklig med metande, honom
hade jag lust at följa för at lära mig några
grepp i den konsten. Wi gingo tilsammans
till en sjö Musjön kallat, hwarest wi ock
fingo litet fisk; Litet förän wi skulle gå der-
ifrån kastar jag en abborre långt upp på 
landet, och säger: ”Hörpå Far: efter ni nu
kommer, sök upp en abborre, som jag fick,
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han ligger där långt uppe wid lilla taln der-
bårta.” – ”Intet hittar jag honom.” – ”Nej
längrebort ligger han; ännu längre; nu till
wänster: si så der på stället är han.” Men gissa
hwad han gjorde med honom? jo jag såg en
liten abborre såsom en fogel flyga öfwer mit
hufwud, och föll ner långt ut på sjön; och
hörde gubben i det samma swärja och ban-
nas, samt med en wred och hög ton utbrista
i dessa orden: ”Hwad dj===n? om du intet
ger bättre och större fisk; så skal jag lära dig;
menar du at jag har gåt hit efter sådana
sylar.” Jag förstod straxt hwad klockan war
slagen; men gjorde mig enfaldig frågandes:
”hwarföre kastade far min abborre i sjön?”
”Derföre at han war så liten.” ”Men det war
ändock Guds gåfwor”, sade jag? ”Wi behöf-
wa ej så små fisk jag wil hafwa stora.” ”Men
hwem är det ni trugar at gifwa er större fisk?
Det är ju naraktigt, icke kan ni truga Gud at
gifwa oss större fisk? Eller om det är någon
annan ni menar dermed; så säg: hwem är det
då?” På alt detta fölgde intet swar. Som jag
förut anmärkt, så tro gemene man i Wäster-
botten, et sjörå det de kalla Witra; och som
Lapparna äro kända för mycket widskeppe-
ligt folk, och för sådana, som kunna spå och
trålla; så förstod jag straxt at han måtte wara
i någon hemmelig förståelse med henne, och
således war det hon, som han tiltalade. Jag
kan ej förwisso säga hwad mina tankar wore
wid detta hans besynnerliga förhållande. Det
förekom mig mycket naraktigt såwida jag ej,
som andra, war så snar at tro sådana wid-
skeppelser; ty jag war af min Magister näs-
tan öfwerbewist om sådana skråck historiers
falskhet; men dock hade jag swårt för at al-
deles utrota de gamla traditioner ur mit
sinne, som jag ifrån barndomen hört hade.
Wäl talte mina Föräldrar också om sådana
spökelser; men Min Far lade altid den är-
hindran till, at man aldrig skulle frukta för

sådana spöken; ty de har ingen magt at gjöra
någon skada, allenast man håller sig till Gud
och förtröstar uppå honom; ”ty”, sade han,
”den Gud wil bewara är altid utan fara, om
man ock wore ibland fiender wildjur eller
spöken; ty de kunna ej gå längre än Herren
dem tilstäder: Derföre är det högst nödigt at
frukta Gud.” Och för at intrycka i wåra spä-
da hjertan huru stor magt det ligger härpå,
fråkte han oss hwilka som äro de största och
förnämsta menniskor i werlden? ”Keisare
och Konungar” swarte wi. ”Nej,” sade han;
”utan den som fruktar Gud han är öfwer
alla: Keisare och Konungar äro wäl stora;
men den, som herran fruktar öfwer honom
är ingen.”

Ännu måste jag litet orda om wårt fiskeri. Wi
gingo ifrån denna sjön till en större wid namn
Busjön, bredewid hwilken 2:ne bönder ifrån
Röbäcks by hade sina fäbohus och några som
skötte kretturen. Af en pojke begärte wi låna
en båt, den wi ock fingo, men med det förbe-
hål at han sjelf måtte få följa med. Wi såto då
alla tre mitt på sjön och fingo någorlunda fisk;
men sedan hände at wi 2. pojkar icke ens
fingo någon ting, då likwäl Lappgubben drog
upp abborrar så fort han hant. Detta förtröt
oss högeligen; men Gubben log; wi kastade
wåra krokar just bredewid hans; men det halp
ändå ej; änteligen efter 1. timmas förlopp bör-
jade äfwen wi at få fisk. Och sedan Gubben
och jag hade besökt flera sjöar gingo wi hem.

Så när hade jag glömt at omförmäla det min
mor och älsta syster wäfde denna wår tyg till
min klädning utaf bomullsgarn, det de helt
löst twinnade tilsammans 3. trådar, swart,
hwitt och blått, som såg tämmeligen wäl ut,
så länge det war nytt. Denna min första
klädning blef just färdig till den tid, då jag
den 9. Junii reste till brölops hos en af min
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Styf Mor=Mors slägtingar 1/8. mil ifrån Sta-
den. Mitt i brölops lustigheterna och förnöi-
jelserna d:n 10. Junii fick jag ännu större
orsak, at glädja mig, i det at bud hemifrån
berättade, at min Mor den 10. Junii lyckeli-
gen hemkommit ifrån Tyskland, med en
wälskapat dotter, som i det heliga dopet blef
kallat Maria Christina. 
Som de altid på sina brölopp brukade fästa

sina undfågna kryckor ofwan för sitt skänk,
så hade ock bruden härstädes gjort tillika
med några kryckrim, så at jag här för första
gången kunde sluta till at det war kryck rim. 
När jag hade warit ungefär 3. weckor hem-

ma fingo wi höra, at det hade lyst första gång-
en för Herr Magister Carl Saedenius och Ma-
demoiselle Sara Sunden, dotter af afledne Rec-
tor Sunden, och at Magistern med sin tilkom-
mande fru hade rest till Nordmalings Sockn
hwarest bröloppet skulle hållas hos Såg bruks
Inspectoren J: C: Schröder; således skulle wi
få hålla sommar lof litet längre än wanligt. 

Wid medio augusti skulle min bror Erick och
jag en dag igensöka min Fars häst uppå by-
sens ängar. Hästen hade den odygden, at han
sällan lät någon taga sig fast. Wi hittade wäl
honom straxt; men måste efter wanligheten
springa wäl en hel timma utan at ändå få
honom fast. Till slut togo wi fast en annan
häst, uppå hwilken jag satte mig för at på det
sättet försöka at få wår häst fast antingen wid
hufwudet eller i swansen; ty somliga hästar
stanna när man får i den senare; men det war
ock länge förgäfwes. Änteligen, sedan wi
ifrån ängen hade drifwit honom upp till
skogs brynet, fick jag uti hans swans; men jag
hade så när dyrt fått betala denna min djärf-
het; ty hästen sparkade i det samma bak ut
och träffade mig dels litet på wänstra benet,
men förnämligast fick jag en god stöt i pan-
nan just emellan båda ögonen; så at jag ej

wiste af mig sjelf; men till all lycka kom jag
mig straxt före igen just i det samma jag
hölpå skulle falla ned af hästen, på hwilken
jag red. Det war en stor lycka uti min olycka,
och som endast frälste mit lif den gången, 1:o
at hästen war oskodder; för det andra, at jag
satt så högt, så at hästens fott hade förlorat
all sin fart och war färdig at falla ner när han
tog i min panna; ty om denna lilla stöten för -
orsakade så mycket at jag war färdig at dåna,
huru mycket mer hade jag icke skolat falla
knall och fall, som man skuter en björn, om
jag sutit litet lågare. Så snart jag kom mig
före, steg jag af hästen och blef så onder, at
jag ej mins at denna affecten nånsin så starkt
hos mig warit uprört. Och om jag då straxt
hade haft hästen i mina händer; så hade jag
helt säkert slagit honom både blodig och blå;
men wi måste ännu löpa en stund förr än wi
fick honom fast: men då skall man tro, at han
fick lära dansa pålska på hemwägen: dock
slog wi honom intet. Således kom jag änteli-
gen hem utan att känna till någon annan olä-
genhet, än at det uppkommit en swulnad
likasom et äple mit emellan ögonen öfwerst
wid näsan så stort som ett höns ägg, som war
tämmeligen ömt, och alla mina ögonlåck bå-
de de öfre och undre tillika med det upswul-
na äplet woro helt mörk blåa, så at jag såg
ganska wanskapelig ut. Hwad benet angår så
hade det ej tagit annan skada än at huden på
et ställe war borta. Således war det denna
gången för mig ej mera än en hårsmån emel-
lan lifwet och döden eller åtminstone, at
mista båda mina ögon. Men Herren ware ära,
som bewarade mig; och ej tilstadde olyckan
blifwa så stor, som hon ämnade sig till. Ja, lär
mig Herre, at altid, under ärkänsla af mit
intet, lofsjunga och uphöija denna och all
annan din outtrötteliga godhet, som mig är
wederfaren genom din milderika och kär-
leksfulla styrelse.
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Denna min undfångna blesure förorsakade
dock så mycket at jag nödgades emot min
wilja, wara hemma 7. dagar öfwer min und-
fångna permission. Sant är det wäl at jag
äfwen så gärna hölt låf, som andra Poikar;
men när åter den termin inföll då jag skulle
inställa mig; så hade jag ej mera någon ro at
wara hemma längre, utan om det war wac-
kert eller elakt wäder så marcherade jag lika
braf åf till Staden. Så gjorde jag äfwen nu: så
snart swulnaden till det mästa hade lagt sig
ehuru jag ännu war helt blå ikring ögonen;
så geck jag till staden. Wid ankomsten fick
jag höra at Magistern redan hade flyttat
ifrån sitt förra ställe till Stadsens Prestgård
wid Kyrktårget, hwarest han nu bodde med
sin unga Fru. Herr Magistern hade nu äfwen
tagit åfwannämnde Boberg under sin privata
information, och jag således i honom hade
en ny Camerat; Men Kröger hade abandone-
rat sig från oss, så wida han redan kunde det
han skulle lära.

Ofta wid förefallande smått arbete måste jag
wara hos Magistern och hjelpa till och det
stundom hela dagar hwilket jag ock nu gjor-
de wid potatoës bärgnings tiden. En afton
satt jag tillika med Magisterns Fru och syster
Mademoiselle Sædenia och ref potatoës på
refjärn; då den sednare började skämta med
mig på åtskilligt sätt. Ibland annat sade hon
flera gånger: ”jag wågar dig jag Stenberg.” Jag
förstod wäl ej så wist hwad hon wille säga
dermed; men jag kunde gissa mig dertill. Jag
ansåg det för en stor grace at hon på det sät-
tet behagade raillera med mig såsom hon
skolat haft så höga tankar om mig; men min
ringa person gaf mig nog tydligt tilkänna, at
hon sökte endast sin ro dermed. Och hwad
war jag för en armer mjes; ty min blyghet til-
stadde mig ej ge något swar derpå. Om qwäl-
len skedde mig den äran at få spisa wid Herr

Magisterns bord, hwilket war den första
gången jag i mina lifsdagar har spist med knif
och gaffell. Denna grace glömde jag wäl ej at
skryta utaf för mina Cousiner när jag kom
hem till mit logement. Dagen efter om efter-
middagen war jag åter hos Magistern och
gjorde samma arbete; men den qwällen, då
jag skulle spisa, blef jag satt i köket. Jag tänk-
te då straxt hos mig sjelf: jag lärer wäl ej burit
mig så aptitligt åt wid bordet i går aftse, hwil-
ket lärer wara orsaken till denna derangering,
och blef helt förträtat på mig sjelf derföre, at
min egen upförsel skulle wara orsaken der-
till; men men ännu mera blef jag förargat då
jag hörde at det klappade på fönstret under
det jag satt och spiste; ty jag satt wid det
fönstret, som wette åt gatan. Jag kunde straxt
gissa at det war mina Cousiner Norströms
flickorna; ty som jag qwällen förut skrytte
för dem huru jag fick spisa wid Magisterns
bord, så gingo de denna afton förbi för at se
till om mig ock då skulle ske samma ära. När
jag kom hem underläto de ej at fråga mig
derom: och på det de icke skulle finna mig
med en uppenbar lögn, så måste jag säga san-
ningen: men om de widare brydde mig der-
före eller ej kan jag ej minnas.

När mina Föräldrar en lördag denna höst
kommo till staden, så földe jag dem, som jag
ofta gjorde, upp till lands kyrkan. Sedan wi
woro framkomna till hamnen, klagade sig
min Mor at hon af den beswärliga resan hade
blifwit opasslig och at hon frös; hwarföre
hon gaf mig pengar till at på krogen wid
gamla Socknestugan köpa ./2. stop öhl. Där
satt, såg jag när jag kom dit, några karlar och
en par stycken qwinfolk, dem jag ej kände.
Sedan jag begärt hwad jag skulle, frågte mig
wärdinnan: Ho? och hwarifrån jag war? ”Jag
är Erik Persons son ifrån Stöcke.” En annan
sade: ”det är den, som går i Staden och stude-
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rar och skall bli Präst”; ty ehuru jag ej kände
mycket folk, så war det dock många som
kände mig, efter ordspråket: alla känner
apan; men apan känner ingen. Den tredje
sade då: ”Han tänker bli Präst och kan gå på
krogen och köpa öhl redan.” Denna utlåtel-
sen gjorde mig ganska ondt, och jag wiste ej
huru jag skulle kunna förtaga dem en så mal-
placerad mistancka om mig, som så nära rör-
de min heder och ära. Ej wille jag säga, at jag
köpte det åt min mor; ty då hade de kunnat
tro at hon warit en fyll bytta, som hade farit
till kyrkan för at köpa öhl; men ännu mindre
wille jag säga, at jag köpte det för mig sjelf;
derföre sade jag, just i det samma wärdinnan
kom med öhlet i en bägare till mig till dören:
”Nej mor! war god och låna mig et stop; ty jag
köper det intet för mig sjelf, utan åt en an-
nan; måste derföre bära det ner till hamn;
men i denna bägaren kan jag omöijeligen bä-
ra det: Jag skall på stunden hämta stopet til-
baka igen. Jag har wärkeligen ej köpt det för
min räkning.” ”Det qwittar mig lika”, swa-
rade hon, ”om ni köper det för er sjelf eller
för någon annan: stopet skall ni få låna.” Min
Mor wärmde sedan upp öhlet i en panna och
drack det helt warmt. Och jag skyndade mig
tilbakas med stopet igen tackandes för lånet.

De förr ofta nämnde Farbror och Faster Bur-
man flyttade wid Michæli tiden uti stadsens
Prästgård; af hwilken de Hyrde en stor sal
och en kammare. Salen tjente Faster till kök
och Farbror för wärkstad; ty som deras egen
gård gick bort på auction, så nödgades de
hyra sig in här. Och som det war i samma
gård, som Magistern bodde, så föll det mig
ganska lägligt, at bo där; hwarföre min Far
talte med Farbror och Faster härom, hwilka
straxt gåfwo sitt bifall dertill. Jag flyttade
också dit och mina Föräldrar försedde mig
med proviant efter wanligheten. 

Ibland detta mit mat förråd hade jag ock
några paltar. När jag en dag skulle äta mid-
dag tog jag fram åt mig en palt, och som jag
bodde i salen eller Farbror Burmans wärk-
stad, så tjente hans höfwelbänk mig mäste-
dels til bord, hwarpå jag också denna gången
lade min palt. I det samma wiste Farbror mig
ut et ärende. När jag då kom in så war min
palt borta. Jag sökte på höfwelbänken, på
skåp stolar och gålf; men förgäfwes. Änteli-
gen frågar Farbror så skalkaktigt: ”Hwad sö-
ker du, Petter? Hwad har du borta?” ”Jag
hade en palt här på höfwelbänken” swarte
jag, ”som jag ej wet hwar han har tagit wä-
gen.” ”Intet har jag sedt honom” sade Farbror.
Men när jag såg opp och såg mig om blef jag
henne warse på wäggen. Farbror som altid
war skalkaktig hade fått uti en fyra tums
spik och slog honom mitt igen palten på
wäggen, som satt där och paraderade såsom
den bästa korfskylt. Och när jag blef det
warse, så kunde jag ej annat än hjerteligen
skratta deråt. Och Farbrors ro war sannerli-
gen icke mindre.
En annan qwäll när farbror Burman hade

stoppat sin pipa så gaf han mig et samman-
rullat papper, sägandes ”gif mig tobak eld Pet-
ter”. Jag, som altid wille wara lydig, gjorde
som begärtes; Men när jag kom med elden
wille Farbror ej taga emot honom; utan gjorde
sig allahanda små syslor med pipan. Men i det
samma, när jag ej wiste ordet af så flög pap-
peret ur min hand och en tämmeligen hård
smäll spridde elden ikring salen, dock blef jag
ej på minsta sätt skadat. Och sådana små
skälmstycken gjorde Farbror mig ofta.

VII. Capitlet.
Närmare kännedom af mig sjelf; 
Jul Ferien. 

I salen uti en Sopha låg jag och hade till säng
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Camerat Farbrors dräng Jonas, som wid förs-
ta påseendet såg tämmeligen enfaldig ut. De
twå första nätterna jag låg bredewid honom,
märkte jag huru hans hela kropp stundom
rördes, och likasom skalf, hwilket dock straxt
uphörde; men åter straxt hände. Jag undrade
högeligen hwad som feltes honom. Wid noga
lysnande märkte jag, at han läste och hölt
bön; och hwargång han nämde Guds eller
Jesu namn, så war hans hela kropp i rörelse.
Häraf bekom mit hjerta et hårt slag: ty jag
fick deraf anledning, at tänka på min själs
tilstånd. Ach! tänckte jag, huru står det till
med mig! skal nu han, som ej så mycket um-
gåts med Guds ord, öfwerträffa mig, som så
mycket hafwer läst och umgåts med Herrans
ord. Wäl hafwer jag, tillika med mina cam-
merater i Magisterns kammare, mårgon och
afton på mina knän hållit bön; men när haf-
wer jag nånsin bedit med sådan andakt? när
hafwer jag känt en sådan innerlig hjertats rö-
relse uti min själ? Ty wärre det har jag aldrig;
utan twärt emot har jag ofta med munnen
slabbrat många böner, som tungan har warit
wan at utala; utan at jag haft någon ringaste
eftertanka derwid, utan det har gåt genom
ena örat in och andra ut. Ja mina tankar har
ofta warit så kringspridda, at jag icke ens har
hört hwad och hwilka böner den andra läste.
Nu rann det mig i hågen med hwilken för-
nöijelse och rörelse jag i min barndom läste
Guds ord, och huru jag stundom då i min
säng med andakt bad min Gud. Nu märkte
jag huru stora synder jag begångit i det jag
med mina böner har gäckat Gud. Och nu fö-
restältes alla mina förut begågna misgärning-
ar och stora synder i min hugkommelse,
hwilka nog tydligt gaf mig tilkänna at jag
hade förtjent Guds wrede och fördömmel-
sen. ”Jonas,” sade jag då, ”war God och läs
litet högre at ock jag får höra.” Han gjorde så.
Och nu talte endast mit hjerta; men min

mun war merendels tyst och ur ögonen
strömmade tårefloder. Mina synder bekände
jag med ånger inför Gud, både hemliga och
uppenbarliga, och bad innerligen at han af
sin blotta nåde för Christi skull wille mig
dem alla förlåta. Under min andagt och bön
blef jag så, at jag knaft wiste till mig sjelf. Jag
kan ej beskrifwa ej eller utala det ljufliga til-
stånd, som jag råkade uti; men det kan jag sä-
ga, at det war nu mitt största nöije, at bedja
och låfwa Gud, då jag ofta tilförene hos mig
fant mycken tröghet dertill. O huru lyser
icke häraf klarligen Guds fördålda wägar
med menniskorna: ty hwad som icke wäl
kunde åstadkommas och uträttas med alla,
den Lärda Magisterns förmaningar, det kun-
de nu en enfaldig drängs solklara exempel ut-
rätta. O! huru högst nödigt är det då icke för
sanna Christna, ja en owilkorlig skyldighet,
at låta sitt ljus lysa för menniskorna, at de
måga se deras goda gärningar och prisa des
Fader som är i himmelen. Och hwar och en
efter sitt pund bör söka Guds rike at föröka
så widt man nånsin kan. Ja, Herre Gud lär
mig det betänka, och förtag och utrota hos
mig och utur mit hjerta den fördärfwade
mennisko fruktan, som wil förhindra mig, at
så upenbarligen förkunna Dina under med
mig som sig borde. Låfwat ware du store Tre-
enige Gud, som denna stunden upwäkte mig
utur min dwala och gjorde mig delaktig af
din nåd och icke tog mig bort uti mina syn-
der. 

Denna höst hade Lands fältskären Lithorin
upstält sin Electricitetska machine29 för at ge-
nom Electricitetens kraft försöka at bota en
förlamader man ifrån Tegsnäset. När då Fas-
ter Burman en qwäll gek dit för at se på, så
följde jag äfwen med. Där war då förut Apo-
thecaren Freijer Rådman Möller med flera,
hwilka togo puffar. Änteligen wille jag också
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taga en Electricitets puff och stälte mig
ibland de andra hållandes hwarandra i han-
den, och då den ena feck puffen fingo alla de
andra med som hölt ihop. Och för mig tog det
ganska hårdt och ondt öfwer bröstet och i ar-
marna där jag war mäst sjuk när jag hade kop-
porna. De wille wäl hafwa mig med sig at taga
flera puffar; men eftersom jag kände at det
gjorde så ondt så passade jag derföre.
Jag blef sedan något bekant med hans Son. 

Redan förleden winter abandonerade sig en
af wåra Camerader: nämligen Olof Lindal,
ifrån oss och reste hem till Normalings Soc-
ken, och skulle där läsa för sin Fars Adjunct
Olof Renhorn; men denna höst minskade
Erik Lund wårt antal och reste till Hernö-
sand för at där fortsätta sina studier. Detta
gjorde han mera af stålthet än nödwändig-
het; ty nog kunde Herr Magistern lära ho-
nom alt hwad han behöfde och kunde fatta;
men det föll honom för swårt at stå under
Magisterns lydnad. Så snart Magistern war
ute talte han så stålt och sposkt; men wid
Magisterns öfwerwaro nödgades han likwäl
wara ödmjuk; hwarför Magistern, då han
fick höra at Lund så plösligen hade undan-
dragit sig hans information, sökte ursäkta
honom, sägandes at han kände honom för så
beskedelig, at han ej war orsaken därtill at
han uphörde med skolegången utan at ens
förut nämna därom mindre rådslå med ho-
nom i en så wiktig sak; utan Magistern sköt
skulden på hans föräldrar. Men jag, och som
jag tror, äfwen mina öfriga camerader, som
kände honom bättre tänckte helt annor-
lunda. Och som skeps bygmästaren Eken-
berg kom denna höst med hustru och barn
till Umeå, så antag Magistern hans söner
Carl Erik och Gustaf till Disciplar i de förras
ställe; så at wi ändock woro lika många.

En wecka för Jul feck jag skohl låf då jag för-
fogade mig hem till mina föräldrar, hwarest
jag mäst roade mig med at fånga lakor på
krokar. Lördagen eller Julafton begaf jag
mig, tillika med min Far och Mor, på wägen
till Nordmalings församling at der gästa
Julen hos Farbror Anders Ersson i Håknäs
By, som det året war Sågdräng derstädes så-
länge han stod i handell om ett hemman. På
wägen råkte wi i sälskap med andra Jul gäs-
ter, så at wi ej hade ledsamt. Och när wi
kommo till första byn i Nordmalings Sockn,
hwars namn är Ängersjön åkte wi in hos en
gammal rasker gumma, som wäl ej såg så 
täcker ut; men hade efter sin egen särskilta
konst brygt et magnifict öl, hwaraf wi
drucko wår goda dosis. Denna konsten hade
min Mor fåt lära åf henne nästförleden win-
ter då Gumman war hos oss och sålde såpa
och twål den hon äfwen sjelf hade tilwärkat.
Härifrån reste wi efter någon hwila, och
kommo till en annan by hwarifrån ej åter-
stod mera af wägen än 3/4. mil; men efter
den beskrifning wi fingo i Ängersjön weko
wi af allmänna landswägen på en wäg, som
war 1/4. mil ginare än den rätta. Wi åkte et
godt stycke; men kommo till slut till en wäg
skilnad. Här stodo wi och wiste ej hwilken
wäg wi skulle åka. Min Far hade endast en
enda gång tilförene warit i Håknäs, och wis-
te således at Byn låg på andra sidan ån: Wi
åkte derföre den wägen, som låg till höger åt
å sidan. Efter en liten fart mötte oss åter en
wäg skilnad; och för samma orsak skull hölt
wi oss äfwen nu till höger; men kommo till
slut på en ganska stubbig äng, hwarest wä-
gen blef all wid några lador. Wi nödgades
derföre wända om igen tils wi kommo på
den andra wägen, och sedan wi hade lagt et
stycke af honom bak wår rygg kom ännu en
wäg skilnad, och för ommälte orsak skull
wände wi oss till höger; men resan blef andra
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gången hämmad, derigenom at wägen blef
all yterst på branten af å=backen; hwars
högd syntes oss så mycket mera hiskelig, som
en brusande fors strömmade der inunder.
Detta war et ställe hwarifrån de hade släpat
sitt såg timber. Efter så mycket wilsefarande
började wi redan at miströsta om wi nånsin
skulle hitta fram; men uti wår oro woro wi
dock deruti lyckliga denna gången, at wi ej
mötte någon käring, som hade kunnat före-
brå oss at wi hade tagit oss goda supar förr
än wi reste från Staden såsom förra gången.*
Wi repade åter wårt mod igen, så snart wi
långt ifrån blefwo warse på andra sidan ån,
den Byn dit wi skulle resa: hwarföre wi nu
wände sista wägen till wänster, tildes wi lyc-
keligen nalkades farbrors och Fasters dörar,
hwilka förra wi funno wid hälsan och togo
ganska wäl emot oss. Således tappade wi nära
på wår ginwäg, än wi tänkte winna. Jul
dagen reste wi till deras Kyrka, som låg 1 ./4.
mil derifrån, och fingo se en warker Kyrka
och höra goda Präster; men miserabla sång-
are. Efter öfwerstånden Högtid togo wi af
Farbror och Faster afsked och reste hem,
hwilken resa aflopp lyckligt.

Wid pass 11. dagar efter Nyåret åkte min Bror
Erick och jag till en äng ett litet stycke ifrån
byn efter hö. När wi hade kommit wid pas
Kl: 9. hem och jag kom in i wår stuga; hwad
för et Spectacel wiste sig icke då för wåra
ögon. Där ligger wår närmaste gran=hustru
död på golfwet litet ifrån spisen; Hennes
Man sitter på bänken med handen under
kinden; Hännes 70. åra och halta Far går på
golfwet wrider sina händer och gråter för-
skräckeligen; Hennes piga tillika med min
mor arbeta gråtandes at genom allahanda
moien få lifwet i henne, troendes henne en-
dast wara dånad; men förgäfwes: Jag måste
berätta tilgången.

Anders Ersson i Håknäs hos hwilken wi gäs-
tade den då nys förledna Jul högtiden, kom
till oss dagen förut för at höra efter om ej i
wår by wore något hemman at köpa. Han
hade med sig en gammal häst, som tillika
war ganska mager. Wid det det mörknade
kom wår närmaste granne Anders Larsson
till oss, som ock hade en något gammal, ehu-
ru ej mager dock istadiger häst. Dessa twå
började accordera med hwarandra om häst-
byte: det kom häruti så långt at de skulle för-
söka hwarandras hästar; hwarföre wi alla
följdes till Anders Lars sons gård och sedan
åkte rätt braf. Wid anländandet till det sist-
nämnda stället säger Farbror: ”Låt oss nu
stiga in här för at widare komma öfwer ens;
så får Ni ock tillika rådfråga Er hustru der-
om, kanske hon torde wa= deremot.” ”Nej,”
swarar han, ”det är aldeles onödigt.” Wi
gingo sedan alla hem till oss igen, hwarest
bytet efter en liten tid blef stadfäst. Men om
morgonen, så snart Anders Larssons hustru
fick kunskap om merbemälte byte, blef hon
ganska misnög isynnerhet sedan hon fått se
hästen. Hon går derföre till oss, och sedan
hon hade hälsat god mårgon wände hon sig
till Farbror, sägandes: ”Nu är jag hitkommen
för at söka återgång på hästbytet, som min
Man har gådt uti mig owettandes; som häs-
ten är alt för ussell; så kan jag omöijeligt
wara nögd med honom.” I det samma kom-
mer ock hennes gamla Far in till oss. Farbror
swarar: ”Alt för gärna; jag är dermed nögd:
jag har wäl bytt hästar med Er Man; men
icke är jag skulden dertil at det skedde Eder
owettandes; ty jag sade till honom flera
gånger at han borde lämna Er del deraf.” Min
Mor hämtade då henne fram en stol, sägan-
des: ”war god och sitt ner.” Hon swarar: ”jag
tackar: jag har nu ej tid at sitta.” Hwilka
woro hennes sista ord; ty knapt hade min
mor wänt sig ifrån henne förr än hon föll,
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skufwandes ned före min Mors sida, sten död
i gålfwet. Det war dock en stor lycka uti den-
na olyckan at hennes egen far war sjelf per-
sonligen närwarande wid detta bedröfweliga
syn; ty i annor händelse hade mina Föräldrar
och Farbror kunnat komma at lida swåra för-
trätligheter för mistankan om wåldsam
medfart emot henne; så wida Mina Föräldrar
i den händelsen icke hade kunnat bewisa sin
oskyldighet.

Wid slutet af min Jul permission, skulle jag
nödwändigt, efter wanligheten biwista 20:de
dags lustbarheterna före min bortresa till
Staden. Wid hwilket tilfälle wi genom sam-
manskott af malt hade låtit brygga oss godt
öl: bränwin hade wi ej efter det war den för-
budna waran den tiden. Wid sammankoms-
ten tog hwar och en sig en god portion af
detta öl, hwilket jag ej eller försummade
dock med måttelighet; så at jag ändock blef
litet på nåcka. Wår Bale hölts hos bonden
Petter Zakris son, som sjelf war ogift. Efter
en liten tid kom jag at gå med min yngsta
Broder Andreas till nästa grangård Johan Jon
sons. Under wägen säger han: ”Jag har lust at
gå till Anders Olof son at köpa öl; han har
godt öl, som kostar så och så mycket stopet.”
”Gå intet dit”, swarade jag, ”det är så lidder-
ligt at gå på krogen och slösa bort pengar, du
har druckit nog förut, och om du will hafwa
mera får du nock på lekstugu gården.” Änte-
ligen fick jag honom öfwertalter at följa mig
tilbaka till lekstugan. Efter en liten tid sak-
nade jag mina bröder Anders och Erik: Mån
tänkte jag de nu äro på något ställe at utöfwa
odygder? Jag hastar derföre ut at söka igen
dem. Och feck höra at de skulle wara hos
Nils Pers son. Jag hastar dit; men huru be-
stört blef jag icke när jag redan i förstugan
hörde et fasligt stoijen derinne. Jag går in
och ser dem bägge sitta på en lång stol bre-

dewid hwarandra. Min yngre bror Anders
skrek och buldrade med full hals; än satt han
och än stod han; och alt hwad han feck uti
skulle utan krus öfwer ända: Han wille ut at
slåss; at piska upp et half tjåg poikar war då
ej mycket för honom: med et ord, han bar sig
åt som en gast, och hwart ord som han talte
skar mig i hjertat. Men Erik deremot talte
wäl med ganska hög röst utaf det han också
hade druckit öhl; men han söckte på alt sätt
med saktmodighet, at stilla sin broders öf-
werdåd; han bad honom wara tyst, och ej
skrika så mycket, han förestälte honom huru
nesligt det war, at bärga sig såsom den största
fylhund, och upföra sig såsom turkar och
hedningar; han rykte honom ned på stolen
när han wille stiga upp och blifwa för ytter-
lig; men det war alt förgäfwes; ty ju mer han
bad och sökte öfwertala honom ju wärre
blef den andra. Jag kom nu honom till hjelp,
men bägges wår möda war fåfäng. Ingen ting
gjorde mig mera ondt, än at Nils Pers son
och hans hustru skulle wara wittnen härtill;
derföre försökte jag at få honom derifrån,
hwarutinnan han änteligen efter många per-
suasioner fogade sig efter oss. På gården fö-
restälte jag honom på det tydligaste huru illa
han bar sig åt: ”är det icke skamligt,” sade
jag, ”och tycker du at det ej är nesligt när du
så upförer dig at wi alla måste skämmas för
din skull, när du kring hela byn och Socknen
blir utropter för en fyllehund.” Men han
hörde intet, utan fortfor altstadigt med sitt
öfwerdåd. Och såsom jag, som sagt är, icke
eller war ren i hufwudet, så war jag så myc-
ket mera sensibel och kunde derföre icke
förhindra at ju jag skulle utbrista i bittraste
gråt. Men nu feck all hans frimodighet på en
gång sin bane; när han såg mig gråta, han
blef tyst och sade icke ett ord. Wi gingo då
alla till lekstugan igen och hölt oss efter
wanligheten lustiga; men min bror Anders
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satte sig i en wrå helt tyst och stilla och wille
hwarken dansa eller annat, ja han såg helt
bedröfwad ut. Jag sökte wäl at upmuntra
honom, sägandes: ”war nu ej bedröfwad här-
öfwer utan dansa och hål dig lustig; ty det
får du nock gjöra endast det sker med måtta,
så at du ej skrider till en sådan ytterlighet,
som nyss”; men han wille ej på något sätt låta
trösta sig, hwaröfwer jag blef litet orolig; ty
jag hade gjärna sedt, at han hade kommit till
humeurs igen. Till slut lämnade han oss alla
och hela wår bale, samt gick hem och lade
sig at sofwa. Och alt sedan har jag aldrig
märk honom så bärga sig, som denna gången.
Och derföre kan jag aldrig ångra at jag då
gret, när det war endaste medlet at inpränta
hos honom et ewigt afsky för fylleri och en
sådan upförsell han nu brukte.

VIII. Capitlet. 
Studiers fortsättning och annat
smått.

Sedan reste jag till Staden och tillika med
mina Camerader fortsatte mina studier wi
explicerte nu Gramatista Philosophans och
Cornelius,30 läste Theologien nem:n Benselii
lilla Epitome, geographien, et: När jag den
28. Januarii om mårgonen kom till Magis-
tern, war Mathias Tegman redan där och
hade öfwerlämnat åt Magistern en gratula-
tions skrift på denna hans namns dag; ty
Magistern hette Carl, hwilket blef ganska
wäl uptaget. Ach hwad jag nu tyckte illa
wara, at jag ej wiste, at det war Magisterns
namnsdag; men nu ansåg jag det redan för
sent. Men Faster Burman, som war nästan en
mor för mig och derföre ej wille tåla at jag
skulle gifwa efter i något, föreslog mig om
efter middagen, at jag ock, ehuru sent, skulle
skrifwa en gratulations skrift, jag satte mig
ned och hant skrifwa 4. a 6. rader förrän Fas-

ter kom ur sin kammare, hwilket war den
första wers, som jag uti min lifstid har gjort.
Faster hade i handen twå stycken Swenska
disputationer, uti hwilka woro några gratu-
lationer, ur hwilka hon utsökte några werser
dem hon wille jag skulle skrifwa, och som
magnifict passade till mit ändamål, ehuru de
ej hade samma scandering som min wers,
hwilket ej feck hjelpa. Så snart den war fär-
dig skickade jag honom in och den blef wäl
antagen.

Denna winter måste jag ofta löpa et mycket
risqvabelt ärende åt Faster; ty åtminstone
nödgades jag en eller twå gångor i weckan gå
till en finsker gumma at köpa bränwin, ehu-
ru det war en förbuden wara och den sträng-
aste pligt på de brotsliga ålagt. Jag war altid
försed med en liten flaska den jag behändigt
skylte under min stora hjacka. Jag war altid
så lyckelig at obehindrat få gå på denna för-
budna wägen; men huru jag war till mods,
isynnerhet om jag råkte, som wäl hände, en
besökare, kan wäl hwar och en tänka. Gärna
hade jag wäl warit denna farliga förrätningen
förutan; men jag kunde omöijeligen neka
min Faster någon ting eller wara des befal-
ningar olydig. Jag tänkte ofta: tänk om olyck-
an skulle wara så stor, at jag nu blefwe  attra-
perat, mån Farbror Burman och Faster då
nånsin skulle antaga min sak och frälsa mig;
men derpå har jag orsak at twifla, ehuru jag
risqverar för deras skull, hwilket gjorde mig
stundom helt ängslig i synnerhet i början.

Nu kom farbror Burmans Moder för at någon
tid gästa hos sin Son. Och som hon, såsom en
gammal gumma, skulle låddas wara hemma i
cheiromantien; så såg hon i wåra händer
äfwen i mina och pratade för oss ett och
annat, det jag icke en gång lade på minnet, ty
jag hölt sådant för skråck och gisningar; men
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en liten tid derefter och på samma dag, när
gumman råkte mig allena sade hon: ”Hör
Stenberg! jag wil säga dig något, som jag ej i
gånstes wille säga dig, så at de andra skulle
höra det: du skall akta dig ganska wäl om du
ej skall blifwa bedragen af flickor.” ”Är det
så?” säger jag. ”Ja,” swarar hon, ”mins mina
ord, akta dig wäl at de ej förföra dig.” Du må
se någon ting eller ej, tänkte jag, så förtjenar
dock denna warning at läggas på minnet.
Isynnerhet rann mig straxt i hågen den kär-
lek jag förleden sommar hyste till Cousine
Greta Caisa och Mademoiselle Lund, hwar-
före jag nu ej för dem fant någon fara; ty
dessa lågor woro aldeles utslåknade så wäl för
den senare, som den förra, ty såsom jag dage-
ligen umgiks med Cousine; så hade jag nock
tilfälle at lära känna henne. Och utom mångt
annat halp det mycket till at hon en gång för-
swarade J: Håkman emot mig. Denne war en
bårgare son, som tillika med Farbrors dräng
Jonas fångade lakor på krokar i Ån. När han
nu en dag hos oss satt, och gjorde sig krokar
af ståltråd, bad Jag honom, at han wille wara
så god och skänka mig en krok, hwilket han
wäl gjorde; men började tillika gjöra gäck och
spe af mig på det högsta, under det han låd-
des underwisa mig huru jag skulle sätta ut
min krok, med ett ord; han handlade med
mig, som skulle han haft et tok för sig, som
intet förstådt sig mera på något än katten på
sjustjernorna. Han sade: ”Du skall slå hål på
isen just mit på en wäg der de mycket åker,
der skall du sätta en käpp i waken och binda
refwen fast i den ändan som är oppom isen,
lägg då kroken med betet på wägen, så skal
du wara försäkrad at du får lakor; ty när de
åker på isen och laken får höra det så kom-
mer han och kuxar i waken och skal se efter,
hwad det är och när han ser betet på wägen
kommer han och tar det, isynnerhet om häs-
ten har fält der bredewid.” Detta förtröt och

förargade mig på det högsta, och swarade
honom wackert: ”Gjör ej gjäck af mig, kan-
ske jag har fångat så mycket lakor som ni,
ehuru ej med stål dock med trä krokar: tro ej
at jag är en narr, som låter inbilla sig alting.”
När han war bårtgången sade jag: ”Han tror
wäl at ingen äger förstånd utan endast han,
nej andra wet och har också sedt litet med
honom.” Och således fortfor jag i min ifwer,
då Cousine började förswara honom, hwilket
ännu mera förargade mig.

Denna winter hade Farbror Burman förfär-
digat en stor och wacker escloupe för hwil-
ken han bekom en wacker summa pengar,
hwarföre han af Camereraren Sandström på
Grisbacka, (en by belägen 1/4. mil ifrån Sta-
den) köpte sig en half gård i Staden, uti hwil-
ken de skulle flytta straxt före Pingst högti-
den. Jag trodde wäl at jag ännu skulle få lo-
gera hos dem längre, och således få låf at flyt-
ta med; men Farbror kom en dag och sade:
”Jag skulle wäl gärna önskat at längre kun-
nat härbärgera dig Cousin; men som wi nu
skal flytta till wår nya gård; som är nog snäf,
det du wäl wet; så hoppas jag du i det stället
söker dig ett annat logement.” Jag tackade
honom då för all den grace han hit intil mig
bewist hade, den jag med all tacksamhet
skulle hafwa i ett friskt minne. Farbror äger
här ensam at befalla, och således hörer det
mig till at förfoga mig härifrån.

Efter öfwerstånden skole examen och sedan
jag feck Pingst låf marcherade jag hem och
berättade detta för min Far samt bad honom
föranstalta om ett nytt logement för mig.
Han reste så Pingst Lördagen till Staden och
blef där tils Högtiden war till ända. Sista
dagen af Helgen om eftermiddagen under
det jag tillika med mina Bröder roade mig
med at slå boll, kommer han hem tillika med

86

Februar:

Gäckespel och
spe.

183. 
1775. 

Februar:

184. 
1775. 
Maj 

Upsägelse.

185. 
1775. 
Maj:
Nytt Härbärge.

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 86



Faster Norström, då de straxt började bry mig
sägandes, at han, oaktat all sin möda, ej hade
kunnat få något qwarter åt mig hwarföre de
wille öfwertala mig at uphöra med mitt på-
begynta studerande, hwilket nu måst bli en
nödwändig fölgd häraf. ”Det wore nog!” säger
jag, ”at det ej skulle finnas så stort rum i hela
Staden, som jag kunde få krypa uti.” ”Ja så är
det nu”, swarar Faster. Ehuru jag i början
ansåg det endast för skämt, så började jag
dock till slut frukta för at saken så skulle för-
hålla sig, i betraktande af de alfwarsamma
miner, som de alt stadigt utwiste under sitt
tal; Men till slut berättade min Far at jag der-
efter skulle få bo hos Faster Norström och
spisa wid hennes bord emot det at min Far
skule gifwa henne 2. Tunnor Korn och smör,
och min lilla get, som jag förra sommaren ha-
de i Staden skulle jag ock nu få taga med mig.
Jag förfogade mig derföre till Staden igen
och läste tils 3. weckor efter Johannæ då jag
bekom sommar lof och reste hem för at efter
wanligheten hjelpa mina Föräldrar bärga hö.
Under hella dena tiden mins jag ej mig wara
händt något som är wärt at skrifwa ehuru jag
är nog fallen för at uptäkna allahanda saker
af intet wärde.

Magistern hade imedlertid tilhandlat sig en
gård i Staden för 1500. D: K:m:t utaf en af-
skedat Lieutenant wid namn Tholl, hwilken
sednare blef ångerköppt, och formerade Pro-
cess emot Magistern den han dock förlorade.
Magistern hade redan flyttat dit då jag, wid
slutet af Augusti Månad åter kom till Staden
at fortsättja mina studier. Här hade wi mera
beqwämt; ty wi hade här wår särskilta skohl
kammare, emot det wi tilförene måste läsa i
samma rum som Magistern och Frun bodde.
Wår kammare låg så afsides bredewid ba-
garstugan, at mina Kamrater ofta wågade
stimma tämmeligen braf, utan at frukta, at

det skulle höras i Magisterns kammare.

Alla som sågo mig, men i synnerhet mina
Föräldrar sade at jag denna sommar hade
blifwit så mager, och fråkte derföre om jag
war sjuk? ”Nej” swarar jag.” ”Får du då litet
mat?” ”Nej.” ”hwad felar dig då efter du är så
mager och blek? något måste wisserligen
wara orsaken?” ”Ingen ting felar mig,” sade
jag, ”på mig går ingen nöd.” I synnerhet up-
repade min mor ganska ofta dessa frågor, och
jag gaf samma swar. En gång säger min Mor:
”Säg mig dock en gång hwad du får til mats
hwar dag.” ”Om morgonen får jag ./2. kneck
kaka till frukost, med litet smör uppå: om
middagarna det eller det: Och om qwällarna
det eller det.” ”Se där då, gissa jag icke rätt at
du skulle få litet föda, jag fruktade ju icke
förgäfwes, du får ju litet mat och wil icke
säga det engång för mig.” ”Nej du skal nu
straxt” (sade hon till min Far) ”intinga ho-
nom på et annat ställe, och blir det ej annat
råd, så skal wi sjelfwa hålla honom med mat,
wi må wäl kunna skrapa ihop så mycket.” Jag
för min del tyckte mig wärkeligen icke lida
någon nöd; ty jag tyckte det hade ej stort på
sig; utan jag war nögd med hwad jag kunde
få. Nog märkte jag det at det war i knapaste
laget; men det lilla jag ock fick war så ganska
swag föda, som gaf liten näring ehuru jag
stundom hade buk fyllan; men oaktat alt
detta nändes jag dock icke säga det för at ej
blamera Faster och Farbror. Jag skulle nu
flytta; men hos Faster skulle man hafwa den
förewändning såsom orsak, at som Magis-
tern bodde i wästra ändan af Staden och Fas-
ter i den östra; så föll det alt för beswärligt
för mig at hwar mårgon middag och qwäll
löpa en så lång wäg, som det ock wärkeligen
förhölt sig; ty ehuru Umeå Stad ej är så bred,
så är han dock tämmeligen lång. Min Far och
Mor ankomna till Staden kommo så öf-
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werens med Magistern, at jag skulle få bo
hos honom i sjelfwa skohl=kammaren; så at
jag feck ganska beqwämt; ty upstegen och
klädd war jag strax i skolan: dock skulle jag
ännu bo hos Faster till Söndagen efter Mi-
chaeli, som war ungefärligen 14. dagars tid.

Här will jag för ro skull gå litet ifrån min his-
toria: Hos Faster infunno sig åtskilliga
Handtwärkare Cavaillerer för at upwakta
hennes Älsta dotter Min Cousine Magdalena
Nordström, som wärkeligen war en skönhet.
Ibland dessa geck där förnämligast och ofta
i en lång tid en wäl förmögen Guldsmeds
Gesell wid namn Lindblad. Och ehuru han
förnötte många stunder och timmar dermed
at stå i förstugan och tala med Cousine Mag-
dalena; så wille det dock aldrig wisa sig något
alfware deraf. Ingen gaf mig på minsta sätt
någon uppenbarelse; men jag förstog nock
ändå hwad, ungefär de hade at språka om
och stälte mig som om jag hwarken hört,
sedt eller förstådt någon ting: och utom
gårds tog jag altid i akt en stilla tydsnad efter
mitt förra beslut, om jag wiste någon ting.
Denna sommar började Lindblad blifwa
mera sälsynt än förr.

Lördags eftermiddagen näst efter Michaeli
dagen kommer Carl Stenman (Stadsen orga-
nist och en stor Musicus) till oss och sitter
och pratar, om åtskilliga saker; Cousine Mag-
dalena war utgången i Stan. Ibland annat be-
rättade han följande dröm: ”Jag tyckte mig
wara”, säger han, ”uppå skutan gamla Swa-
nan; där kom en stor orm i kahyttan där jag
sat, jag arbetade mycket för at kunna slå ihjäl
den ormen; men omöijeligt. Till slut tyckte
jag mig wara hos Valns” (Norströms nästa
grandgård) ”och samma orm förföljde mig
där; här fäktade jag ock länge med honom;
men till slut mins jag ej hur det geck med

honom, antingen jag feck slå honom eller
han slapp undan.” Faster Swarar då: ”Nog
skall jag uttyda den drömmen för Er.” ”Det
wore ganska braf”, säger Stenman. ”Jo,” fort-
for hon, ”det är nu wist at Ni går med frieri
tankar; men mins Ni ej om Ni slog ihjel
ormen eller om han slapp undan?” Det swa-
ras nej. ”Om Ni fick döda ormen; så får det
frieri och giftermål, som Ni nu tänker på, en
god framgång och slut; men om han kom
undan oskadd, så blir det altsammans till
intet; ty det är wist at drömmar om ormar
och at elden är lös betyder bara kärlek. Och
om man tycker sig få utsläkt den wåd eld,
som man tycker sig se; så blir det utom intet
med hela frieri; men om man intet tycker sig
kunna släcka honom; så får det framgång.”
Stenman swarade härpå ingenting och der-
med förblef det denna gången. Men dagen
derefter eller Söndags eftermiddagen kom-
mer han också till oss och när han länge sutit
och pratat om åtskilligt, skulle han gå hem;
och såsom Cousine Magdalena nu war hem-
ma; så skulle hon, efter wanligheten beled-
saga främmande till porten; men i stället för
at avancera stannar de i förstugan. Efter en
liten tid wille Farbror gå ut men Faster hind-
rar honom sägandes: ”war nu inne, lät dem
stå i fred och talas wid en liten stund.” Han
blef inne. Aha, tänkte jag, ligger räfwen där:
jag låddes hwarken höra eller förstå, utan
tänkte hos mig sjelf: drömmens uttydning
börjar upfyllas ren.

Nu till min Historia igen: När wi (nemligen
jag och mina Camerader) woro i kyrkan såto
wi altid uti en liten bänk på högra sidan af
Choret, uti hwilken tilförene gamla flickor
hade sutit, och hwilken Herr Magistern af
Magistraten hade betingat för sina Privata
disciplars räkning. Här af togo sig båda mina
yngsta Cousiner och några andra grann flic-
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kor anledning at bry mig; och woro så oför-
skämda till på köpet och gjorde en wisa om
oss och huru wi hade äröfrat gamla flickors
bänken. Med denna wisan gjorde de ofta i
förledit år, men isynnerhet denna sommar,
mina öron förträt: dock woro de så besked-
liga änteligen och hölt det innom sig at det
ej kom ut kring staden. Wisan lydde således.

”Alla djäknar de slogo et råd,
För en qwins för en qwans för en dufwa, 
Huru de skulle gam’stint* bänken få 
För en mars fili trant, terelirelej 
för en lustig på bygden.

Den ena sade till den andra så
för en qwins et: et:
Kom lätt oss uti gam stint bänken gå 
För en mars” et: et:

Mera mins jag ej utaf henne. Hon war com-
ponerat efter en annan gammal wisas melo-
die hwarutur de hade bekomma mig utan
stälte mig an såsom hade det icke ens angåt
mig dock kunde det ej annat än förarga mig
när de ofta och alt för länge hölt i med ett
och det samma, så at jag stundom sade: ”Det
är nog at Ni ej wet sluta när Ni engång har
börjat”; men då blefwo de så mycket wärre:
derföre låddes jag ej höra det; utan tänkte:
hunden gjör mig ej någon skada när han en-
dast skäller.
Under de sista 14. dagar jag logerade hos

Nordströms kommer engång Boberg, min
Cammerad, till mig. När han då tillika med
mig geck bort, kunde mina Cousiner icke
lefwa med mindre de skulle stå i fönstret och
sjunga ofwannämnde wisa wid wår förbi-
gång. Boberg, som hörde dem sjunga, men ej
appercipera hwad det war, frågte mig hwad
de sjöng. När jag då hade berättat honom
sammanhanget och sjungit wisan för honom;

blef han helt förträtad häröfwer och kunde
omöijeligen smälta det. När wi då dagen der-
efter kommo tilsammans Hos Magistern, och
han war utgången; berättade Boberg altsam-
mans angående wisan för mina öfriga Cam-
merater, hwilka blefwo lika så förargade der-
öfwer som han. ”Låt oss ock gjöra en wisa om
dem” säger då Schröder. Ja wi kommo så alla
öfwerens om, at det skulle så ske. Schröder
sätter sig då at skrifwa och jag tillika med de
andra dicterade; dock föll det mig aldra lät-
tast. Så nu här mitt andra poëtiska foster så
långt jag mins deraf:

”Alla Borgar killor de slogo ett råd 
För en qwins för en qwans för en dufwa 
Huru de skulle bockarna få
För nu mars fili trant terillerillej 
För en lustig på bygden.

Den ena sade till den andra så 
För en qwins för et: et:
Kom lät oss ut på gatan gå 
För en mars filli et: et:

Och när de då ut på gatan kom, 
För en qwins för et: et:
Och kära bockar i wänden Eder om,
För en mars fili” et: et:.

Twänne wersar felar ännu och dem har jag
redan förglömd. Ännu samma dag berättade
wi ock för Magistern huru de hade gjort en
wisa om oss och wår Kyrko bänk; men at wi
äfwen hade gjort en wisa om dem woro wi
för sluga till at säga. Magistern började då at
orda således: ”Sådant, mina Gåssar, skolen i
aldrig akta det ringaste; utan sätten eder öf-
wer och ädelmodigt förakten sådant prat
och förtal, och wisen genom sjelfwa Edert
förakt, at I als intet sköten om deras sladder;
ty om man börjar inmänga sig i käringarnas
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sqwaller; så blir det långt wärre likasom et
kål, som blifwer alt swartare och swartare ju
mera det skuras. Allenast lagen så at Ni altid
hafwen et godt samwette både inför Gud
och menniskor och at Ni intet gifwen lasta-
renom rum. Och at Ni må kunna förwärfwa
Eder de rättsintas och förståndigas gynnande
tankar och omdömen om Eder; så kunnen i
sedan trygt öfwerse hwad sqwaller kärringar
säga om Eder. Men skulle ock de rättänkta
och förståndiga tänka eller tala något wid-
rigt om Eder, så bören I icke söka skulden
hos dem; utan hos Eder sjelf; ty då måste Ni
nödwändigt sjelf hafwa gifwit anledning
dertill genom Eder upförsel i den allmänna
sammanlefnaden.” När Magistern war bort-
gången beslöto wi at bränna upp wår visa,
som ock skedde.

Måndagen efter förutnämnde Söndag tog jag
mitt afsked ifrån farbror och Faster Nord-
ström och i en skåttkärra flyttade mina sa-
ker till mitt nya logement, hwilka då endast
bestodo i ett litet skrin med litet kläder uti,
samt några få böcker, hwaraf dock de flästa
woro lånta. Detta war all min egendom den
tiden. När jag då hade bodt där i 14. dagar
geck jag efter wanligheten till kyrkan, hwa-
rest jag feck höra at det blef lyst till giftermål
för Carl Stenman. Hwem skall han nu haf-
wa? tänte jag; ty jag ärindrade mig ej i den
hasten hwad som hände hos Nordströms sis-
ta söndagen jag war där; men huru flat blef
jag icke när jag feck höra at det war Jungfru
Magdalena Nordström. Kommen ur kyrkan
war jag ej sen at gå och gratulera de unga tu,
då de frågte mig om det icke war mig mycket
oförmodligt at få höra detta i kyrkan, efter-
som jag war aldeles okunnig derom? Wist
war det ganska oförmodligt at det så hastigt
skulle winna sin fulbordan; men nog wiste
jag änteligen derutaf förut. ”Huru kan det

wara möijeligt” säger Stenman, ”det är ej mer
än 14. dagar sedan jag första gången war här i
det ärendet, och då war ni ju faren härifrån?”
”Nej” säger jag ”det war då sista dagen som
jag bodde här”: och sedan jag hade relaterat
huru jag hade fådt kundskap derom, sade de:
”man märker at det ej är godt at sticka ut
ögonen på dig.” Faster sade ock då åt Sten-
man: ”war icke det besynnerligt, at jag då
skulle sitta och uttyda din dröm just om min
egen dotter?” Och hon bedyrade, at hon ej
wiste det ringaste derutaf förut: icke kunde
hon eller; ty Stenman hade då ännu ej öpnat
sin mun härom till någon. Se! war nu icke
detta et geswint, hastigt och lustigt frieri?
hwilket jag anfört för en wiss orsak skull,
som framdeles torde yppa sig i dessa blader.

Mina nöijen på mina lediga stunder woro
denna tiden dels at skrinna på skriskor, hwil-
ket jag förra hösten hade lärt mig, dels ock
geck jag till Faster Burman Norströms men
aldra oftast till Moster Chatharina hos Apo-
tecaren Freijer och satt och pratade där
någon stund; ty jag fant ej mera nöije uti at
med poikarna skrinna på kälkar i backorna,
eller uti andra lekar wara med dem delaktig;
ty de gingo ofta ut på skälm stycken.
Nog berättade ofta Schröder och Boberg,

med största löije sina åtskilliga strecker som
de i mörkret hade gjort, hwartill de ock tilböd
mig deras sälskap; men jag hade ej någon syn-
nerlig lust därtill. Dock öfwertalte de mig, at
en qwäll i höst mörkret wara med; men när
jag, då wi måste taga till flyckten så ofta de
gjorde något eller hörde det minsta, märkte
at denna rädsla och ängslan, at blifwa sedder
och känder, war mångdubelt större än det
nöije wi kunde hafwa; så förswan med ens all
lust at längre wara med dem, hwarföre jag
hemligen skilde mig ifrån dem och gick hem.
Häraf serman, at ett samwette, som ej aldeles
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är förqwafd och nedsöfd, ofta kan afhålla en
menniska ifrån många ytterligheter.

En afton när jag satt hos Moster Catharina
föreslog hon mig at gå till Johan Bäckström
och bedja honom at han måtte lära mig spela
på viol, hwilket jag ock gjorde, och han war
så beskedlig at han gratis lärde mig 2. eller 3.
lättspelta Polonesser äfwen ock at litet kän-
na noterna, hwarföre jag flera gånger besök-
te honom. Någon tid därefter, då jag en gång
war hos Nordströms och Cousin Stenman
(hwilkens brölopp jag redan för någon tid
sedan hade bewistadt) äfwen satt där, och jag
kom at berätta huru jag warit hos Bäckström
och lärt litet spela på viol; så war Cousin
Stenman så beskedlig och låfte lära mig spe-
la äfwen gratis endast jag skulle kunna skaffa
mig någon viol. Waslaprament! tänkte jag,
det wore funtus det, at få lära af sjelfwa mäs-
tarn. Jag skuttar derföre kring hela Staden at
få låna någon, men fåfängt. Änteligen fick
jag en gammal söndrig kupa, som, ehuru Far-
bror Norström lagade honom litet, ändock ej
dugde till något. Med den war jag wäl några
gångor till Cousin Stenman; men utom det
jag hwarken hade tid, eller särdeles hog me-
ra, så afrådde ock Cousin mig at tänka widare
därpå förr än jag kunde få en bättre viol,
hwilken jag war för fattig till at köpa, och
låna fick jag ej. Således blef det utom intet
till någon tid med hela lärandet.

Denna höst (ni fallor) lämnade Morfar och
Mormor ifrån sig hemmanet och min Far
feck laga fasta derpå wid höste tinget.
Sjelfwa hemmanet fingo mina föräldrar till
skänks; men för häst, kör, små kreatur, åker
redskap och allahanda andra sådana nöd-
wändiga möbler skulle de betala 2000. D:
K:m:t, hwilket wäl satte dem i stor skuld;
men det föll dem härigenom lättare at hålla

mig i Stan: ty de höllo mig nu och alla de föl-
jande åren, som jag bodde i Umeå, städse
med mat, och skickade till mig brö, mjöl och
smör så ofta jag lät dem wetta at det war alt;
men mjölk sände de mig hwar wecka. Jag wil
nu af denna anledningen, nämna mina da-
geliga rätter: Till frukost hade jag litet mjölk
med den kalgröt, som föregående qwällen
hade blifwit öfrig eller om den ej fans; litet
mjölk med ibrutit tunt kornbröd, som war ej
tjockare än Cardus papper: Om middagarna,
äfwen mjölk med sammaslags bröd. Wid lag
klåckan 5. till mellan mål ./2. kaka knäck
bröd med litet smör. Härtil räkte en smör=
ask om 2. marker, wid pas 3. weckor. Om
qwällarna lät jag koka gröt och åt den med
mjölk. Mjölken war stundom så sur at håren
tyktes wilja resa sig på hufwudet när man åt;
men ändock geck den ganska wäl ner; ty jag
hade intet at wälja på stundom war den så
kall at is war däribland; ty änskönt mina Ca-
merater hade tilhämtat ett las wed hwardera,
hwarmed wi eldade om dagen och jag hade
den hemifrån, hwarmed jag eldade till nät-
terna, så war dock min kammare ganska kall.
Sådan war nu hela tiden framgent min hus-
hålning. När min mjölk blef någon gång all
förr än jag fick hemifrån måste jag gå till de
närmaste byar at köpa; såsom ock Mina För-
äldrar köpte större delen af den mjölk de
sände mig. De bad mig wäl äta och ej spara
så mycket; men jag kunde ej få det öfwer mit
sinne då Mina Föräldrar redan hade satt sig i
så stor gjäld för mina skull, at jag skulle wet-
tandes gjöra den samma ännu större, då jag
kunde undgå det.

Sedan wi en afton denna höst hade fått låf
lärde Magistern mig och Boberg at spela jou-
stre i bräda äfwen at föra dame och sedan wi
en liten stund hade roat oss dermed i Magis-
terns kammare gaf han oss ock tilstånd at
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taga brädspelet i skolkammaren at där äfwen
en liten stund roa oss. Men denna korta
stunden kunde icke wi afmäta annorlunda
än till klåckan 8. hwilket war ungefär 3. tim-
mar, som dock tycktes oss för korta, och
hade derföre säkerligen ännu ej uphört om
ej Magistern hade kommit, som rätt skarpt
moralicerade oss för det wi skulle låta detta
nöijet så mycket intaga oss, at wi ej skulle
kunna uphöra i rättan tid, utan skulle sitta
likasom fastlimmade wid brädet, utan all ef-
tertanka och förståndet så aldeles förlorat at
wi ock skulle glömma maten. ”Till straff
härföre”, sade han widare, ”skolen i aldrig få
låna brädspelet mera, tag det nu derföre
Stenberg och bär det åter i min kammare
och därifrån skal det aldrig röras.” Men som
wi en gång hade fåt smak för spela dame; så
kunde wi ej heller wara det förutan; men
hwad war nu till gjörandes när wi ej feck lå-
na Magisterns brädspel? Jo märk endast! råd-
lös blefwo wi ej: Wi togo oss före at sjelfwa
wara Fabriqueurer och ritade på ett ark pap-
per de ärfoderliga rutor af hwilka wi med
bläck swärtade dem som swarta skulle wara,
och täljde oss af trä om ej efter swarfware
konst utsirade, dock runda brickor, hwarmed
wi sedan esomoftast wid tilfälle roade oss
hela följande winter. Dock hade jag altid den
chagrin at tappa och want ganska sällan. Af
denna lilla experience kan jag nock sluta
huru olyckliga de äro, som så låta regera sig
af spel lusten, at de äga ingen ro om de ej få
hålla antingen terningar eller kort i handen;
ty först förlora de ofta sina ägodelar, därnest
äro de plågade af de häftiga afecter glädje,
hopp, fruktan, chagrin och förtwiflan, hwil-
ka, efter de alla nästan anfalla menniskan på
en gång, så förwirra dem, at en blått åskådare
skulle hafwa största swårighet at tro det de
wore förnuftiga menniskor; sedan förslösa
de så myken tid och många härliga tilfällen

at gjöra sig sjelfwa och nästan mycket godt.

Den andra December detta år feck jag åter
en liten syster, som i det heliga dopet blef
kallat Brigitta, hwilken dock efter fem weck-
or eller d:n 10. Januarii 1776. dog och slöt sin
korta wandring i god och behagelig tid.
Juhlen gästade jag efter wanligheten hem-

ma och reste wid wanlig tid på det nya året
1776. till Staden igen at studera.

IX. Capitlet. 
Första skriftgång och andra 
händelser. 

Min Älsta Syster och jag woro nu redan
komna till den ålder at wi borde bereda oss
till at för första gången i Guds helga och Tre-
eniga namn begå Herrans högwärdiga Nat-
ward, och borde således inställa oss wid dena
höga måltidens admissions förhör. Nu hade
jag en Cousin Mats Eriks sons son Erik i
Stöcke som redan hösten förut talte med mig
at jag icke skulle gå till detta förhöret utan at
säga honom till; ty han wille nödwändigt
hafwa mig med sig emedan han fruktade hö-
geligen för förhöret. Icke för det at han icke
kunde sin Cateches: ty den kunde han som
watn ifrån den ena permen till den andra;
men huru mycket han förstod deraf wet jag
ej: och at läsa rent i bok geck äfwen lika
färmt. När jag nu 7. dagar för Påsk war hem-
kommen och jag af Min Far, som från Kyrkan
kom, blef underrättat om, at det blef pålyst:
at de som för det året för första gången
täncke begå Herrans Högwärdiga nattward,
skulle 3:dje dag Påsk eller 9. April förmidda-
gen infinna sig i Kyrkan till at förhöras: så be-
slöt jag och min Älsta Syster, at infinna oss
hälst Wår Far äfwen styrkte oss dertill. Nog
woro wi wäl så till åren komna at wi redan 2.
år tilförene hade kunnat infinna oss därwid;
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men wår Far släpte oss ej dertill. Ty han sade
flera gångor: ”jag wil ej tilstädja eder at begå
en så dyr nådemåltid, förr än edert förstånd
har hunnit till sin fulla mognad, at i mågen
kunna begripa hwad et så heligt wärk hafwer
at innebära.” Wid det samma tilfälle som wi
detta beslöto war också min förutnämnde
Cousin hos oss och blef så ängslig och be-
dröfwat, at han började gråta emedan detta
kom så oförmodligt och hastigt före, som han
då ej hade tänkt på förr än följande året. Men
han beslöt dock at gjöra oss sälskap. Derföre
marcherade wi allesamman på den bestämda
dagen helt tidigt om morgonen till Kyrkan.
och som wägen låg förbi staden; så wek jag in
till Magistern för at först fråga honom: om
jag borde anmäla mig till detta wigtiga före-
hafwande antingen wid Stads eller lands för-
samlingen? låtandes i det samma märka mig
hafwa mera lust till det senare. ”Där bör du
också gå till Guds bord”, swarte Magistern ”så
wida du är wid den församlingen född och
antäknat i dess Kyrko böcker”. Sedan frågte
jag: om det war nödigt at jag skulle infinna
mig wid examen eller om det ej wore tilräk-
ligt nog om jag endast anhölle om Magisterns
Atest om min kundskap i Christendomen?
Hwarpå gafs till swar: at det sednare wäll
kunde gjöra tilfyllest; ”men så skulle det ej
skada om du personligen skulle infinna dig”.
Efter hwilket råd jag derföre med mit sälskap
fulfölgde min march. Efter i Guds namn för-
rättat bön af Prästerna i kyrkan; blefwo wi
delte så, at wi gåssarna skulle gå up på Soldate
läktarn men flickorna såto ner i kyrkan. Och
wi hade den lyckan at få den bättre Prästen
Comministern Flur till oss; men Comminis-
tern Norlund förhörde flickorna. Jag tillika
med Lars Bölander (en soldate son ifrån
samma by som jag) hwilken också hade gått
i Umeå publica skola, at lära sin Christen-
dom, räkna och skrifwa, satte mig i en bänk

bakom alla de andra, så wida wi gingo aldra
sist upp på läktaret. Hwem skulle nu kunna
wara okunnig om hwar min förr omtale Cou-
sin skulle sitta. Han kröp wid min sida; ty han
satte sin förtröstan på mig. Föröfrigit woro wi
många, wäl en 60. stycken af hwardera könet.
Examen börjades och fortsattes sedan med all
fors. Och hwad war det icke för en förnöijelse
at höra på huru färmt och wäl somliga ja de
flästa swarte på sina undfångna frågor och
huru rörande war det icke, at afhöra Commi-
nistern Flurs härliga utläggningar och förkla-
ringar däröfwer. Dock war det nog många,
som woro tämligen swaga. Om det kom deraf
at de ej hade hardiese31 eller de woro wärkeli-
gen så wet jag ej. Mig och Bölander förestälte
han ej den ringsta fråga, torde hända för det
han så wäl kände honom som skohlgåsse, och
mig såsom en djäkne som en tid warit hans
sons Skohl Camerat; så lär han hafwa trodt
oss wäl om wår kundskap: eller ock han trod-
de wi endast woro komna at afhöra examen
efter wi såto så allena. Min Cousin påsatte
han dock ett stycke ur Svebilii  förklaring,
som han wäl färmt men något tyst uprepete-
rade. En par frågor efter förståndet feck han
också at utreda, på hwilka han wäl svarade så
at jag det hörde; men om det kom till Pres-
tens öron twiflar jag på. När alt war förbi
blefwo dock alla admitterade; och sedan
hwars och ens namn war uptäknad förfogade
wi oss hwar och en till sitt hem.
Sedan marcherade jag åter till Staden och

sedan jag där hade undergåt wår wanliga
skohle examen och Pingst högtiden tilstun-
dade reste jag åter hem, hwarest jag förblef
14. dagar, då jag åter gjorde min retour.

När då Johannæ dagen inföll begärte jag låf
af Magistern at få gå hem. Sedan det war be-
wiljat, geck jag till förenämnde Bölander,
som då äfwen war i Staden hos sin Morbror
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Herr Handels Man Ström, och frågte ho-
nom: om icke han wille gjöra mig sälskap?
”jo,” swarte han, ”men se här har jag en liten
malm Canon (den war 1/2. aln lång) den
skall wi taga med oss och bombardera starkt
när wi komma hem; krut har jag tilräkligt.”
Wi begåfwo oss då på wägen k: 9. om mid-
sommar aftonen eller den 23. Junii och kom-
mo fram k: 11. då wi började ladda så starkt
at wi satte 2 á 2 1/2. tums krut, och pråppade
det öfriga af stycket fult af rått gräs ända till
mynningen, med en käpp och sten så hårt
som möijeligit war. Och så luntade wi åf,
hwilket gaf en sådan smäll från sig, som en
lagom nickhake. Och det war ett stort under
at ej stycket sprack och gjorde oss skada. Då
wi hade saluterat med 2:ne skott, gingo wi
till mina Föräldrar, hwarest jag fant min Mor
och älsta Systrar ännu uppe, de der högeli-
gen hade undrat hwilka som hade skutit så
starkt. Johannæ dags eftermiddagen lossade
wi många skarpa skått, under åskådandet af
byssens ungdom, hwaraf wi hade mycken ro.

När wi då hade roat oss till wår förnöijelse
råkte wi samtelige byssens gåssar, at gå in i
Thomas Mats sons gård, som ock sjelf war
hemma; men der skal man tro, at wi fingo en
god sparlakans läxa för wårt skutande. Han
började häftigt at banna oss isynnerhet mig,
sägandes bland annat: ”Du wil låddas gå i
Staden at studera och wil tyckas wara klo-
kare än andra; men skelmstycken och odyg-
der lärer du där, och på köpet kommer han
hem och will tända eld på byn med sitt för-
bannade skjutande”; med mycket sligt, som
fuller på det högsta förargade mig; men jag
teg stilla som muren och uplät icke min mun
låtandes honom banna, tänkandes han blir
wäl engång tröt, när ingen gjör sig den mö-
dan at swara honom. Och föröfrigit så tyckte
jag saken mindre angick mig än Bölander,

som utom det han ägde både Canon och
krut, sjelf både laddade och sköt. Derföre
när han teg tyckte jag det mindre angick mig
at swara, ehuru han stälte talet till mig. För-
nämsta driffjädren hwarföre han så häftigt
bannade mig lärer fuller warit det gamla och
uråldriga hatet och afunden, som den Släk-
ten altid hyst emot mina Föräldrars hus.
Dock tyks han wäl hafwit skäl på sin sida i
anseende till elden som i denna starka tor-
kan snart hade kunnat antända. Men wi ut-
walde altid sådana platser, så at det ej war
någon synnerlig fara den saken angående;
hälst wi endast laddade med rådt gräs. Men
större fara hade det kunnat wara för Bölan-
der, som altid luntade af stycket; emedan wi
laddade så omänniskeligt, at det lätt hade
kunnat spricka och slå arm och ben af oss.

Så när hade jag förglömt, at omröra det wår
Nådige LandsHöfdinge Baron von Koten,
denna wår (ni fallor)32 afsomnade i Herra-
nom, hwilket Herr Magistern ansåg för mig
at wara en stor olycka; ”ty i honom” (sade
han) ”skulle du med tiden haft en stor Gyn-
nare; ty så ofta jag hos honom har gjort min
upwaktning; så har han med mycket nådiga
orda termer frågat efter dig, dit tilstånd och
dina framsteg in litteris.” Wid hans jordafäst
förordnade Magistern at wi skulle sjunga för
liket. Men efter jag begärte låf at få gå hem
till mina Föräldrar, så undslapp jag det; men
mina Camerater och några utur Stadsens
publiqve skohla gjorde honom följe under
sjungande till hans hwilorum. När nu den
Söndagen tilstundade på hwilken oftanämn-
de begrafning skulle skje; så begaf jag mig
till Kyrkan för at åskåda procession som gick
ända ifrån Landshöfdinge Bostället Gran till
Umeå Lands Kyrkan, som är mera än 1/8.
mil, först gingo sjungarena 5. par som både
wid fram och återfarten söngo, dernäst åktes
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liket på en likwagn, som drogs af ett par
swarta hästar. På ömse sidor af wangen gingo
bärarena, eller Stadsens Handlande med guld
Galoner på Hattarna, wärjan wid sidan och
för öfrigit en uniforme, derefter fölgde pro-
cessionen, som utgjordes af Presterskapet,
landets och stadsens Herrskaper.
Ungefär in medio Julii, när mina Föräldrar

reste till Kyrkan för at blifwa delaktige af
Herrans Högwärdiga Natward, gjorde min äl-
sta Syster och jag äfwen följe och undfingo
för första gången denna dyra nåde måltiden.
Huru blef icke då mitt hjerta rört och bewekt
af Guds öfwerswinnerliga godhet och Nåd,
wid det tilfället, och huru häftigt strömmade
icke tårarna nedföre mina kinder wid skrif-
termålet. Men det besynnerligaste och som
förekom aldra ljufligast war, at så snart Präs-
ten hade sagt aflösningen; så blef jag liksom
befriad ifrån en tung och swår börda, och blef
helt munter och förnögd. Comministern Flur
war wår skriftefader och hade till inledning
af sitt skriftermål, följande wers: ”Altså kom-
mer jag nu till dig och faller för dig neder med
bögda knän så” et: et:33 den han så mästerligen
utlade, at jag ej mer än en gång sedan afhört
des like.

Ungefär i September månad skulle jag tillika
med Magistern fara efter den wed, som min
Far hade huggit till afbetalning på den lön,
som han skulle hafwa för min information.
Han hade derföre lånt sig en stor båt tjänlig
till ändamålet, på hwilken wi seglade utföre
älfwen. Utom mig hade han sin piga med
sig. Sedan wi hade seglat 1/2. mil, skulle jag
sitta wid styret. Wi seglade, som man säger,
för tu sköt. Men efter en liten stund började
båten alt mer och mer wända sig till styrbol.
Magistern ropar: ”Stenberg, hwart styr du
nu?” Jag swarar: ”båten lyder ej roret”; och
lade rorkulten i babol, så långt jag nånsin

kunde, hwaraf båten blef ännu argare och
mera rasande, så at han redan wille kantra
utaf det at wädret slog i seglet på sidan och
båten war tom. Magistern och pigan fingo
då bråt at taga ihop och hissa ned seglet; men
under det samma blef den förra hwarse at jag
hade roret i babol; ropte så till pigan at hon
skulle hjelpa mig lägga roret i styrbol. Men
huru förskräkt blef jag då icke när jag blef
warse huru gräseligen jag hade mistagit mig
deri at lägga roret i babol i stället för styrbol,
och blef straxt ganska snäll at lägga om ro-
ret, hwilket straxt gaf en önskelig wärkan.
Och det war ock i hög tid; ty hade det längre
påståt; så hade båten lätteligen kunnat kant-
ra; men at wi haft den lyckan at det ej redan
skedt, hade wi at tacka det milda wädret för;
ty det blåste ej särdeles hårt. Sedan satt jag
och med bäfwan wäntade på hårda bannor
af Magistern; men det war min lycka i den
delen at Magistern trodde, det roret hade
fastnat, så at jag ej orkade lägga om det; men
aldra minst trodde han, at min okunnighet
war dertil orsaken. För ginwägen skull skulle
wi nu segla öfwer Sandån in i wästra fjärden
(en mycket smal, grund och krånglig båtled)
hwarföre jag, såsom bäst kännare af den
samma, ännu skulle agera styrman wäl wak-
tandes mig denna gången för at begå det för-
ra felet; men icke des mindre styrde jag dock
ej bättre än at båten stadnade på sandgrun-
det, ty det war ganska swårt för mig, såsom
ej desto bätttre kännare, at hitta på leden;
emedan man på hela halfwa fjärndelen ej såg
annat än watten, på hwilken distance, ej war
mera än 1/2. alns waten, men ofta mindre.
Med mycken möda arbetade wi oss wäl lös,
sedan seglet war nedtagit, och rodde så till
lands; hwarest beslöts, at wi skulle gå till De-
gernäs by, som låg wid pass ./4. mil därifrån
wäster ut. Beslutet wärkstältes sedan båten
war förswarligen fästad wid landet, och rå-
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kade wi (till lycka) på en elak, wåt och ste-
niger wäg, som förde oss directe till byn. Där
legde Magistern sig en karl, som tillika med
pigan for efter weden.

Imedlertid promenerade Magistern och jag
landwägen hem till Staden öfwer den så kal-
lade Stora Degernäs ängen, som är inemot 1.
mil lång och ./2 dito bred. På wägen sade jag:
”De säga, at denna ängen tilförene skal haf-
wa warit sjö;34 men nu så mycket utgrundat
sig, at det har blifwit en äng af.” Magistern
swarte: ”Det är ännu ej utredt ibland de lärda
hur den saken förhåller sig. Man tror at det
mindre utgrundas än at watnet förminskas,
antingen genom en wärkelig förminskning
eller utdunstning, eller ock genom förrin-
nande till andra orter. Somliga påstå wäl at
jorden derinunder wäxer; men det förra är
dock mera sannolikt.” ”Det må ske på hwad
sätt det hälst will” (mente jag) ”så kallar jag
det ändock utgrundning. Och tror, at alla nys
nämnde skäl äro orsaken dertil och kanske
flera till.”

Nu blef det mera almänt i Umeå at skohle
gåssar skulle sjunga för lik sedan de fingo se
det wid Lands Höfdingens begrafning, der-
före när någon af wärde i staden dog, så
skulle wi wara med. När nu då Rådmannen
Lars Härnel dog35 blef jag och mina camme-
rater budna till sångare. Wi woro alla redan
samlade hos Ingegneuren Holst, för at, så
snart klåckan skulle slå 3. hwartil feltes par
minuter, aftåga till graföls gården, då en
mycket besynnerlig och farlig händelse ti-
made. Wi fingo höra en häftigt klämtande
ringning i Rådstugu klåckan, och straxt der-
efter i kyrk klåckan. Med häftiga språng has-
tade wi utpå gatan, och blefwo underrättade
om at elden war lös; och det i graföls gården:
och wad ännu wärre war i sjelfwa den kam-

maren, som liket stod uti. Med största möda
handt man bärga liket därifrån då kistan
redan hant blifwa litet swedder i det ena
hörnet, och elden blef dämpad i sin början
med tilhjelp af Stads sprutan och andra goda
anstalter. När alt åter war i ordning bragt;
fördes liket med wanliga ceremonier till sit
hwilorum. Äfwen som de flästa gäster blef-
wo ock wi budna at ännu spisa qwäll på graf-
öls gården då wi fingo et särskilt bord för oss
sjelfwa i en litet aflägsen kammare, hwarest
sårgen blef landsförwist, men löijet något
öfwerflödigare än anständigheten fodrade.
Som jag aldrig tilförene hade spisat wid herr-
skaps bord utom en gång hos Magistern; så
war jag nu uti ett ganska stort bekymmer
om, huru jag skulle bärga mig, at icke jag
genom min tölp= och bondaktighet måtte
ådraga mig de andras åtlöije. Derföre up-
spände jag min upmärksamhet så högt mig
möijeligt war och företog mig ingenting
innan jag först noga hade gedt akt på huru
de andra bar sig åt. Dock kunde jag ej undgå
at ju en wid namn Ulrik Colvin grinade åt
mig när jag en gång tog med fingrarna öfwer
skålbrädden, då jag skulle taga emot henne
af en annan. Detta, långt ifrån at förarga mig
öfwer honom, gjorde, at jag innerligen har-
mades på mig sjelf, som hade gifwit honom
anledning dertill.

Någon tid derefter dog också den rika Direc-
teuren Olof Bjur,36 på hwars begrafning wi
för samma ändamål skull woro. Efter ful-
komnad ceremonie skulle wi ock där spisa
qwälsward. Wi blefwo placerade wid wårt
egit bord också här, uti ett förmak; men fingo
unga Herr Handels Mannen Gran med oss
såsom styresman, hwilken ock skötte win
boutelljen. Men som han satte sitt nöije uti
at supa oss blixt fulla så skänkte han ock
ganska flitigt i en stor silfwer bägare om 1.
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stops drägt, och glömde ej eller såcker såsom
en ganska nödig ingredience. Denna måste
nu gå runt omkring bordet man ifrån man;
ty glas wågade de ej lämna i wåra händer.
Men den som skulle låta honom gå sig förbi
han skulle få det öfwer sig, war domen. I bör-
jan drak jag wäl något litet, så wida det war
första gången som jag drack win; men när jag
såg at pocalen började gjöra för många resor,
tänkte jag: detta går aldrig an. Beslöt så at ej
dricka mera; ty jag fruktade för efterslängen;
men Herr Handels Man Gran trugade på så
häftigt, at det ej war möijeligt at refucera.
Mitt upsåt wille jag wäl ej härigenom skulle
blifwa hindrat; derföre tog jag altid emot 
bägaren, hölt den för munnen och låddes
dricka; men smakte det knaft. Några af de
andra togo rätt godt till lifs, så at en wid
namn Olof Hagman redan wid bordet börja-
de vomera. En annan wid namn Morten Teg-
man blef, efter måltiden, mycket god wän
med wäggarna och föll så lång han war på
trappan, hwaröfwer hans bror Matias blef så
förargat på honom, at han önskade honom
wara 1000:de mil derifrån. Schröder, som an-
nars war mycket wig i sina lemmar, gjorde så
underliga krum språng. Sant är det wäl, at jag
hade bekommit ett mycket muntert humeur;
men så kunde jag dock gå och gjöra hwad jag
wille utan någon olägenhet, hwarken då eller
sedan.
Sedermera woro wi wäl ock på några andra

ställen at sjunga; men som sqwaller käringar
därom fingo för mycket att beställa; så wäg-
rade Magistern oss, at widare befatta oss der-
med.

Tilförene har jag berättat om, huru jag förra
året stundom geck till Johan Bäckström för
at lära mig litet spela på fiol. Men nu prome-
nerade wi ofta tillsammans eller ock satte wi
oss på något wackert ställe wid älfwen och

språkade tilsamman. Icke om wåra nöijen,
lekar och löijen; utan om andeliga och Ser-
geusa saker, oss till mycken inbördes upmun-
tran och upbyggelse. Samtalet kan jag wäl
icke minnas; men innehållet war om Guds
under i naturen, som så härligen wiste sig för
wåra ögon; om menniskoslägtets förderf-
wade natur och stora benägenhet at bedrif-
wa det som ondt och syndigt är; om Guds
outgrundeliga kärlek emot det falna usla
mennisko slägtet, ådagalagd i det höst för-
underliga återlösnings wärket. Ämnen om
hwilka wi i wår enfaldighet talade så widt
wårt lilla pund kunde sträcka sig. Wist war,
at under alla wåra samtal kände jag altid en
inwärtes förnöijelse och smak i dem; men
desemellan när jag war ärnad gå till honom
förmärkte jag altid hos mig en hemlig gen-
sträfwoghet, hoglöshet och olust för dessa
samtal, som jag wiste mig förestod, hwilket
likasom skrämde mig och stundom ock af-
hölt mig ifrån at gjöra så trägna visiter hos
honom. Häraf ser man huru högst gensträf-
wig och obenägen menniskans förderfwade
wilja är till at upofra sig Gudi till tjenst,
hwilket när satan märker, är han icke sen at
upägga menniskans begärelser och lustar, i
det han wisar huru mycket dessa hem synder
lida om hon wil tjena Gudi; som fodrar hela
hjertat. Om då icke syndaren straxt med en
alfwarlig bön förmår Guds anda, at genom
sin nåd hos sig neddämpa synda kärleken; så
blir det helt wist, at syndaren förblifwer i sin
otro, om han är oomwändt; hindras i sin bät-
ring, om han är under omwändelsen, börjar
gå tilbaka på salighets wägen och förlorar
den äkta kärleken, trons äkta kännemärke,
eller ock aldeles faller ur nåden, om han hi-
tils har warit ett Guds barn.
Sådana Samtal skulle wist wara af mycken

upbyggelse, om de rätteligen nyttjades till
hwar andras upmuntran i Christendomen,
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hwilket dock sällan sker, utan om det händer
at några komma tilsammans, så går deras
samtal mera ut på at criticera och fördömma
andra, än at förödmjuka sig sjelf och upbygga
sig inbördes uti en sann gudsfruktan och
egen sanna kännedom.
I October månad blef det lyst första gång-

en för min Cousine Anna Eriks dåtter37 ifrån
min hem by; Stöcke, och Johan Nils son ifrån
Grisbacka, då mina systrar kommo båda till
mig i staden och bådo mig skrifwa dem hwar
sitt kryckrim; som nu änteligen blefwo myc-
ket bättre än det första,* ty där låddes åtmin-
stone wara rimslut och skanderingar sådana
som de kunde wara emedan jag förut på ett
annat brölopp hade sett huru de ungefär woro
stälda och utförda.** När nu detta giftermålet
tilbörligen war på predikstolen förkunnat, an-
stältes genast bröloppet, til hwilkets bewis-
tande jag altid war sjelfskrefwen. Bröloppet
war efter ortens bruk rätt lystert. Wid första
måltiden söp jag wäl litet bränwin, som dock
ej war rätt mycket, sedan dansade jag, och blef
warm då jag för at swalka mig straxt drack öhl,
så at jag af en sådan blandning af öhl och brän-
win tilsammans ej kunde annat än blifwa ful-
ler, ja så mycket at jag till min blygd måste be-
kännaat jag nödgades gå ut at vomera, och det
3. särskilta gånger; och hade jag altid då största
swårighet at afhålla mig derifrån när jag skulle
tränga mig genom den stora folkmängden,
som stod i förstugan och tils jag kunde kom-
ma på något ställe där ingen kunde se mig;
Men oaktat alt detta; så kunde jag ändock gå,
tala och gjöra hwad jag wille, utan at det stort
kunde synas på mig. Föröfrigit hade jag ganska
roligt ibland flyckorna där, med hwilka jag
språkade mera fritt och muntert, än jag förr
har warit wan wid slika tilfällen; Dock altid
utan at öfwerskrida anständigheten.

Derefter reste jag till Staden Och fördref där

tiden efter wanligheten tils det blef så kalt
at watt=pussarna började tilfrysa då jag,
med de andra, roade mig med at skrinna på
skriskor. Änte:n frös älfwen till; och wi en
afton blefwo warse at stora karlar redan
skrinnade på den samma. Detta upmuntrade
oss at följande dagen begära låf af Magistern
att skrinna på skriskor uppå Ån, hwilket han
oss tilstadde. Nu war på ett ställe en stor wak
i omkrets ungefär så stor, som den största
kyrkogård, hwilken stötte tämmeligen nära
till landet, hwarföre wi altid höllo oss nära
det samma, och hade wår gång just emellan
landet och waken. En gåsse wid namn Teger-
ström kom sist dit. Och som han icke wiste
utaf denna waken och isen hade samma färg
som watnet; så skrinnade han utan at se wäl
för sig, i öpna sjön. Men till all lycka war det
så nära landet at han kunde räcka botten och
sjelf hjelpa sig upp. Deraf fälde han ej mo-
det; utan skrinnade lika raskt. Litet derefter
kom jag at skrinna litet der ofwanföre, hwa-
rest wårt förnämsta tilhåll war men bäst jag
kom med en någorlunda fart; så kunde jag ej
annat se, än en wak war mitt framför mig af
ett bords storlek. Jag blef då något haijer och
hant knapt wika den förbi. Om det wärkeli-
gen war wak kan jag ej wist säga. Åtminsto-
ne såg det mycket likt ut; ty jag kunde så
ganska tydeligen se botten med alla des
skrynkor; och om det ock har warit is derpå;
så måst han hafwa warit ganska tun och swa-
ger. At åter fara dit at recognoscera wågade
jag ej eller. Således befriades jag åter ifrån en
fara, som wäl ej war så stor, dock någorlunda.
Hwarföre jag af hjertat bör tacka Gud.

Ingen ting remarcabelt hände mig föröfrigt
detta år; utan jag Julade hemma till 20:de
dagen. Mitt igenom byens åker löper en bäck
ungefär 6. a 9. alnar bred, hwilken är mycket
ström och således mycket sent tilfryser. Der
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war då en qwarn damm, som litet tilförene
hade tilfrusit. Jag tillika med mina båda brö-
der wille då försöka föret derstädes, förr än
jag åter skulle resa till staden. Wi gingo då
ned på denna dammen som war innemot 2.
famnar djup, och skrinnade friskt jag på mi-
na skriskor, och mina bröder på stöttingar
fastän isen war så swag, at då man kom åt
den ena kanten, så gungade den under wåra
fötter och åt den andra war en wak, hwilken
jag skrinnade på 3. a 4. famnar när. Detta för-
skräckte oss ej, utan wi hölt på tils min ena
skrisko skar hål på isen; man kan då tänka
hurudan han war. Och då först märkte wi
huru mycket wi hade wågat, hwarföre wi
hastade derifrån. Häraf ser man huru oför-
wägen man är i sin ungdom. Derföre tackar
jag Herran, som med sin osynliga hand har
frälst mig utur denna faran, som jag sjelf har
störtat mig uti om jag icke i tid hade blifwit
warnad.

Nu war åter den tiden kommen då min and-
ra Cousine Margreta, min omtalte Morbror
Mats Erikssons dåter skulle ingå ägtenskaps
band, med Nämndemannen Thomas Per-
sons son Petter ifrån samma by; Stöcke. Det
blef då förelyst och jag, som war i Staden
skref förut färdigt kryck=rimmen sådana,
som de förra, åt mina systrar. Men geck hem
till den söndagen det lystes första gången,
för at gratulera. (N:B: Jag mins ej om jag förr
har anmärkt, at jag hwar 3:dje eller 4. lördag
geck hem, och måndagen derpå då åter til
Staden igen.) Bröloppet hölts hos Hennes
Swärfader. Jag: altid fribuden på sådana
samqwäm, war där och Brudgummens släg-
tingar 2:ne Herrar Mackliner från Tårneå
och den äldre Jungfru Brita Caisa Vall woro
äfwen där. Såsom med henne af Gammalt
bekant dansade jag mycket menuete med
henne, ehuru jag ej så wäl kunde, dock hölt

jag åtminstone tackten. Så wida hon en gång
då märkte, at den yngre Herr Macklin hen-
nes slägtinge, och en piga woro absentes; så
hade hon mig ut på trappan och frågte mig:
om icke jag hade sedt hwart de hade tagit
wägen? Jag swarte med nej. Förmodeligen
hade de gådt, at tälla stjernorna, som Baron
Holberg38 säger, som ty wärre ofta händer,
hwilket man så mycket mera kan tro, som
hon (pigan) förtjente sig et par silfwer
sko=spennen för sitt astronomiska beswär;
hwilket Jungfru Vall lärer welat hindra.

X. Capitlet. 
Rådslag om afresan; 
och hwarjehanda annat. 

Nu hade snart den tiden lupit till ända, om
hwilken min Far hade med Magistern acor-
derat, nemligen 4. år det blef derföre nu frå-
gan hwartut jag nu skulle resa till at studera
antingen jag skulle fara till Hernösand39 nå-
gon tid och så till Academien eller ännu för-
blifwa 2. år hos Magistern och sedan resa ge-
rad till Academien? Magistern kallade då min
Far till sig til at med honom och HandelsMan
Olof Tegman, rådgjöra härom; ty Mathias
Thegman och jag skulle nödwändigt följas
ehwad som hälst blefwe beslutit, emedan wi
woro lika långt komna i wåra stycken. Änte-
ligen blef det beslutit, at Herr Magistern först
skulle skrifwa till Hernösand för at förfråga
sig om tiderna därstädes, et: Och med samma
bref skulle då skickas något till Herrarna Rec-
tores och Lectores därstädes. Hwad Handels-
Man Tegman sände wet jag ej; men min Far
skulle uphandla 3. a 4. [lispund] lakor för at
skicka dit. Dessa hade wi största swårighet at
få tilsamman. Utaf min Morfar feck jag et
[lispund] utaf Morbror Mats Eriks son köpte
jag et halft, och det öfriga på andra ställen.
Detta skickades bort och wäntades med otå-
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lighet på swar. Hwad mig angår så wille jag
mycket häldre förblifwa ännu 2. år hos Ma-
gistern; men Mathias Tegman deremot wille
mycket häldre resa till Hernösand och wille
öfwertala mig at påstå det samma; men jag
sade nej och sökte at öfwertala honom at för-
ena sig med mig i denna delen; men han war
ock enwis. Hwad wi nu hade läst war i latini-
teten en autor Enchiridion kallad; han be-
skref i korthet de fyrfotade djuren; sedan
Gramatista Philosophans, litet i Justinus, och
Cornelius. Plenningens logica hade wi ock
läst, och Vossii Rethorica.40 I Theologien hade
wi läst Bencelii Epitome. Geographien, i syn-
nerhet den Swenska; Historien et:

Om wåren derpå bekom änte:n Magistern
swar ifrån Hernösand. De hade då skrifwit
at de fodrade af djeknar god kunskap i språ-
ken och andra stycken et:, hwad latin angår;
så woro wi wäl icke så aldeles färma ehuru
wi hade läst något, som sagt är. Grekiskan
hade wi ock läst uti Evangelisterna. Nu blef
åter rådplägning för at wist decidera häruti.
Och när min Far reste dertill påstod jag på
det högsta at få förblifwa hos Magistern.
Under det de öfwerwäger saken noga säger
Magistern: ”Ni får nu taga hwad mått och
steg som Eder behagar; men emedlertid wil
jag säga min mening: nemligen; om I nu sän-
den dem till Hernösand och efter 4. år åter
til Academien; så är det ej annat än en dub-
bell kostnad, då de nu först skola utrustas
med kläder och pengar, och sedan hålla dem
där i 4. år och åter utrusta dem ånyo till Aca-
demien, hwilket fader Erik Persson ej lärer
mäkta wid och om änteligen Stenberg skulle
få så mycken hjelp af Socknen at han kunde
fara till Hernösand; så kan man ej förmoda
at de lära wara så frikostiga och äfwen förse
honom med pengar till hans Academiska
resa. Och hwad Herr HandelsMan widkom-

mer; så tror jag wäl at ni lärer wara mera för-
nögd med, at få Er son til Student med en
mindre kostnad i synnerhet, som jag låfwar
at de innom 2. år skola wara färdiga at resa
till Academien.” Änteligen blef det beslutit,
at wi ännu skulle förblifwa hos Magistern
och sedan resa till Academien.

När det nu led inemot hö tiden; så feck lilla
Schröder litet förr sommar lof än wi andra;
hwarföre han reste hem litet förr än jag. Nu
woro hans Far och syster denna wår resta till
Stockholm och kommo hem med Umeå far-
tygen 7. dagar efter hans sons bortresa. Efter
nu Herr Inspectoren Schröder icke hade i
Staden något voëture hwarmed han skulle
kunna resa hem; så kom han till Magistern
för at begära låf för mig at gå till Nordma-
ling efter hans häst och chaise, hwilket Ma-
gistern straxt bewiljade. Inspectoren bad
mig då snart reda mig till resan, på det jag
om onsdags middagen måtte hinna tilbaka.
Jag geck derföre om måndagen K: 4. om ef-
termiddagen ifrån Staden och kom klåckan
6. hem hwarest jag rastade litet och åt mig
mätt, samt fick mig ett litet mat knyte till
wägkost; och så marcherade jag med full fart
om natten tils jag kom på Hörne byns åbro
hwarest jag satte mig at litet hwila såsom
ock at se efter hwad jag hade i mitt knyte; ty
jag hade redan lagt bakom mina rygg 3 ./2.
mil ifrån staden räknad; och återstod af
wägen ännu 2 ./2. mil. Jag dröijde ej länge där
utan fortsatte min resa tils jag emot mårgon
stunden kom till Ängersjö by, och gick jag in
i den gården som den gumman bodde, hos
hwilken wi gästade, när jag par år tilförene
med mina föräldrar reste till Håknäs; Där
råkte jag ingen menniska; ty de lågo alla än-
nu och sofwo dock gick jag in i en bagar-
stuga och sökte efter om jag skulle finna
något läger ställe; men träffade ej annat än
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en säng med litet halm uti på den samma
kastade jag mig med sådan begärelse och de-
lice som tråts någon i den bästa dun bädd;
men hwad hände; jag hade knapt hunnit
somna förr än jag straxt waknade och pintes
som jag hade legat i en myrstack; ty der war
så fult med wägglöss, at när jag tog med han-
den på halsen; så fick jag näfwen full af dessa
mina wackra fiender. Jag nödgades då straxt
upgifwa fästningen och hals öfwer hufwud
söka mig en annan. Der war då ej annat, än
en löser lång bänk på den lade jag mig, sedan
jag hade fådt uti något at lägga under huf-
wudet och sof rätt skönt innemot en timma
utan at widare oroas af mina nyss omtalta 
fiender; då twenne käringar kommo in och
började flåsa och blåsa på alt sätt i spisen för
at få eld. De frågte mig hwarifrån jag war
och hwart jag skulle? et: och sedan jag hade
gifwit nöijaktiga swar begärte jag litet mjölk
at dricka. Gumman war straxt färdig med
smör och bröd samt sur mjölk och bad mig
äta; jag började wäl spisa; men hennes mjölk
hade en så förfärlig elak smak, at jag omöije-
ligen kunde äta henne, ehuru jag ej, i synner-
het den tiden, war läcker på mjölk, utan åt
med god appetite så snart det endast hette
mjölk. De hade mig sedan uti gäststugan at
ligga hwarest war en tämmeligen wäl upbäd-
dat säng; jag bad dem då wäcka upp mig
klåckan 6. på det jag skulle hinna till Öre till
middagen (ty så hette den byn, som Inspec-
torens gård war uti). I detta mitt nya läger
tog jag igen min förra lidna skada; tils de
wäkte mig på sagda timma. Nu fortsattes
marchen helt allena; ty wägen til Håknäs
hittade jag nock; ty jag hade en gång tilföre-
ne wintertiden med mina föräldrar rest den-
samma, och det war mig en förnöijelse at se
huru folket på ömse sidor om wägen här och
der på sina ängar kappades. När jag änteligen
märkte mig wara kommen så långt, at wägen

till Hoknäs borde afwika ifrån den allmänna
landswägen; så fästade jag min upmärksam-
het på alla de minsta stigar som lågo till
wänster; tils det kom en tämmeligen stor
wäg, som jag icke med säkerhet wågade gå
förbi; derföre geck jag ett stycke på honom
för at recognoscera, och behöfde ej gå långt
förr än jag kom på en hög backe och märkte
at den wägen drog till några ängar, som lågo
wid ån. Jag wände fördenskull om och pro-
menerade några stenkast bättre fram, och så
kom den rätta wägen. När jag kom till Håk-
näs wågade jag ej gå längre utan wägwisare
ehuru det ej återstog af wägen mera än ./4.
mil; derföre geck jag in till en såg dräng
hwars hustru jag wiste war syster med en
bondes hustru i min hemby och som bodde
i samma gård, som farbror Anders Eriksson
med faster bodde det året han war såg dräng.
Här hwilade jag en liten stund, så länge hen-
nes son klädde sig, som skulle blifwa min
wägwisare. Sedan marcherade wi tilsam-
mans och klåckan wid pass 11. kom jag till
Öre. Först råkte jag en piga, hwilken jag
frågte hwarest lilla Herr Schröder war; Hon
geck straxt efter honom. Sedan han war
kommen till mig i köket och wi med myc-
ken glädje hade hälsat på hwarandra, berät-
tade jag mitt ärende, och sedan hade han
mig in till sin Fru moder; då jag ej hade det
wettet at kasta af mig min jacka, som war
gjord efter bondska wiset; utan jag tultade
in sådan, som jag kom, och sådan, som jag
hade om natten tilförene legat uti den nyss
omtalte med wägglöss upfylta halm sängen.
Jag berättade äfwen för Frun mit ärende och
sedan följde jag lilla Schröder ut at se mig
litet omkring. Först geck wi på wind at se
hans lilla skepp, hwilket war et nätt och
wackert arbete, sedan rodde wi på den der
straxt inunder löpande ån och visiterade
hans sump, som war upfylt med rudor. Wi
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kallades till middagen och jag feck spisa wid
Herrskapets bord: (en owanlig grace för
mig.) Under måltiden Frågte Frun oss ett la-
tinsk ord och bad oss förklara det; ”Ni haf-
wa”, sade hon, ”båda läst och studerat I bö-
ren nu wetta hwad det betyder; lät nu se
hwilken som är snällare af Eder.” Men hwar-
ken wiste lilla Schröder eller jag hwad det
betydde. Hwad det war för et ord, som war i
fråga mins jag nu ej mera; men det beslöt jag
hos mig sjelf, at om jag också hade kunnat
utreda och swara på frågan; så hade jag än-
dock intet gjort det; ty jag wille icke gjöra
lilla Schröder den tåren at jag skulle komma
dit och för hans Fru Mor gjöra skam af ho-
nom, som man plär säga.

Som nu Inspectorens egna hästar (af hwilka
jag skulle taga en för echæisen til Staden) ej
woro hemma; utan på en långt aflägsen äng
för at bärga hö; så togs imedlertid en skuts-
häst utur byen: Och när jag blef färdig at
resa tillbaka kom lilla Schröder med mig
efter hästen. Wid afresan gaf Frun mig en
plåt till skuts pengar; men til första gästgif-
war gården betalte hon sjelf. Under wägen
språkade wi om allahanda och hölt oss rätt
muntra tils wi kommo till Ängersjön; då wi
skildes åt, sedan jag hade fådt en ny skuts-
häst. Detta war den första gången som jag
har åkt i echaise, och jag kom icke litet cava-
te åkandes in på den andra gästgifwar gården
Södermjöle. Nu war det så lyckligt at min
Bror Erik just de dagarna låg på samma gäst-
gifwar gård i håll skuts. Det blir då ej för
någon swårt at dömma hwilken som skulle
skutsa mig. Men efter det började lida något
på qwällen och wårt hemm låg oss i wägen,
fastän ./4. mil på sidan; så begärte wi af
Gästgifwaren låf at få ligga hemma öfwer
natten och nästa morgon först fortsätta
resan till nästa gästgifware gård i Stöcksjön;

men han wille i början ej tillåta det; dock när
wi förestälte honom, at det ej kunde wara
många resande denna tiden; så lät han till
slut säga sig. Wi reste och kommo klåckan
10. om aftonen så stålt åkandes in på min
Fars gård. Tidigt om onsdags mårgon fort-
satte jag resan, ombytte häst på gästgifweriet
och hant i God tid till Staden. Jag Wille
straxt wid ankomsten gifwa Inspectoren til-
baka hwad som återstod af skutspengarna;
men han frågte mig huru mycket jag hade
tagit emot? ”6. D:” swarte jag. ”Huru”, frågte
han widare, ”kan det då så mycket wara
öfwer då det ej har bort räcka till ängång?”
”Frun betalte skutsen sjelf dess utom till
första gästgifwerie.” ”Ja så” swarte han: ”be-
håll då sjelf det som öfwer är.” Jag förgat ej
at buga mig och tacka, samt war ganska glad
öfwer så mycket pengar; ty detta, inberäknat
med de 3. D: som jag före afresan feck af
honom för mit beswär, utgjorde hela 4 ./2. D:
så at jag tilförene aldrig warit så rik på en
gång.

Magister Saedenius hade denna wår tilhand-
lat sig några famnar wed på löfö landet, det
är den lands udden, som är österom Umeå
fjärden; nu wille han under den wackra som-
martiden fara efter densamma. Han lånte sig
en liten hagse41 eller en wed pråm. Och tog
endast mig och pigan med sig, såsom förra
gången. Wi anlände lyckligt till stället och
lastade wårt fartyg; men som Magistern ej
wille uphöra at lasta; sade jag åt honom at det
ej skulle gå an; ”ty hagsen kan ej draga mera.”
”Åh lapri,” sade han, ”det är blått wed nock
bär den.” Nånå gjör som dig behagar, tänckte
jag, man får alt se hur det går till slut; Och så
låter han lasta på tils endast en half aln af re-
lingen war opom wattu brynet. Och som det
war morgon stund när wi fingo fartyget las-
tadt; (ty wi lastade det mästa dagen förut,
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och lågo öfwer natten i en fäbod stuga) och
wi ej hade wind; så höggo wi i medlertid tak-
wed och samlade i en hop. Om Magistern
hade fådt låf dertill af böndren eller ej wet
jag icke; åtminstone har jag ofta märkt, at,
ehuru Präst han war; så war han ej för mycket
samwetsgran. Emot qwällen fingo wi wind
och seglade ett godt stycke upföre älfwen tils
det blef lungt då wi kastade ankar mit på
älfwen, och foro till ett fäbodhus, som låg
gent emot på stranden, til at ligga öfwer nat-
ten. Hwad fäbodhus will säga skal jag straxt
förklara, nemligen: I wästerbotten brukas
den sed i synnerhet der som ej tjenligt mul-
bete fins wid bondens hemman, at de söka i
skogen till 1. och 1 ./2. mils afstånd ifrån sitt
hemwist tjenliga ställen, hwarest de bygga en
liten stuga, en boda och ett fähus, hwilket alt
de kalla fäbodar. Hit flytta de om wåren all
sin boskap för betet skull och hålla der ett
hjun som sköter dem, då de hafwa dubbell
nytta af sina kreatur fastän de nödgas hafwa
det beswäret, at hwar lördag hämta sin mjölk
och sitt smör derifrån. På ett sådant ställe
togo wi nu wårt natt läger, och sofwo i godan
ro til des Aurora med sina Guldfärgade wing-
ar, hwars glimrande strålar omgåfwo wåra
ögon, bebådade Phoebi ankomst och påmin-
te oss at det redan war tid, at på flodens
mjuka och kalla yta med spenda segel söka
uphinna wårt rätta hemwist, hwilket flodens
strida ström oss tycktes wilja förhindra. Wi
borde så mycket mera skynda som Auster
med sin fuktiga dock warma anda likasom
utböd sig at flitigt wilja upfylla wåra segel för
at strömmen til trots påskynda wår fart. Jag
hastar derföre ut; men ach! hwad fick jag
icke där se för ett syn; wår lilla ark hade inta-
git en dubbel last så at han, tryck af en så
owanlig börda; änteligen emot sin wilja nöd-
gades blifwa och agera dykare. Dock kuxade
hans båda stammar med mycken möda litet

öfwer ytan af de silfwer klädda djurens wåta
och kulna rike, och tycktes likasom med hä-
penhet, längtan och oro ropa efter hjelp och
undsättning uti sin nöd.
Men hålt! jag ser at jag i tid måste lämna

denna lekande och prunkande skrifart; ty an-
nars får jag aldrig slut på min historia; eme-
dan jag ändock är för mycket widlyftig så
wida jag har tagit mig före at berätta både
smått och stort; derföre wil jag skrifwa rätt
och slätt. Men åter till ämnet.
Jag berättar detta för Magistern, som med

häpenhet hastar ut för att sjelf se detta be-
dröfliga syn; och blef på det högsta embara-
serad för at icke förlora både fartyg och last.
Ja, tänckte jag, du skulle warit mindre girig
och lastat mindre i går; så hade du undsluppit
detta bekymmer i dag och ej behöft förlora
både tid och möda. Det war då ej annat gjöra
för oss än at söka hjelpa saken på det sätt som
ske kunde. Derföre togo wi hagsen i släptåg
med oss och med wår lilla båt buxerade ho-
nom så nära landet, som han kunde flyta; ty
ehuru hagsen war sunken under wattnet; så
for han dock ej till botten; emedan han war
lastat med en flytande wara. En större båt
lånte wi oss ifrån fäbodarna och lastade rågen
ur wårt fartyg uti den och förde somt på lan-
det; tildes han uphögde sig så mycket at re-
lingarna och pumprännan stego upom wattu
brynet. Sedan återstod ej annat för oss at
gjöra, än at pumpa och med ämbar ösa watnet
ut. Innan wi hade hunnit pumpa fartyget läns
och åter lasta uti wår wed (dock måste wi
lämna något på landet ännu qwar) så hade wi
redan middagen inne. Då wi straxt hissade 
segel och anlände till qwällen lyckeligen
hemm. En stor lycka war, at ingen af oss kom
till at ligga uti kajjutan den natten; ty den
hade säkerligen warit förlorat.
Hösten derpå foro wi med en stor båt efter

wår takwed och den wed som wi hade lämnat
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på landet, hwilken resa aflopp ganska lyck-
ligt.

Straxt efter den förra nyss omtalta färden be-
kommo ock wi sommar låf; då jag promene-
rade hemm och efter wanligheten war mina
föräldrar behjelpelig i åtskilliga sommar ar-
beten. Under den tiden och ungefär i början
af Augusti föll det mig en eftermiddag in att
gå till stor afwan och meta (en insjö wid än-
dan af åkern som så kallas). Så wida jag geck
något sent åstad och innan jag hade hunnit
tilrusta alla behof; så war klåckan wid pass 8.
när jag i en liten båt begaf mig ut på sjön.
Först kastade jag ankar på indre sidan af
hwassen; men fick ej något och så rodde jag
på yttre sidan, hwarest jag fick så mycket,
som jag nånsin hant draga upp och det så
länge tils solen war bärgad; så at jag på en
timmas tid hade inemot 1. [lispund] abborrar
hwarmed jag helt förnögd kom hemm. När
jag således märkte at der war så lyckligt fiske
så war jag der nästan hwar afton, fastän de,
isynnerhet mina syskon, ej wille släppa mig
ifrån skörden och hade altid ./2. [lispund]
hem med mig.

När jag då en afton kom hemm k: 10. och
geck tätt förbi stugan; så hörde jag derinne
ett så gladt och muntert pratande, så at jag
undrade hwad som war å färde. Jag stannar
derföre at lysna. Men huru flat blef jag icke
när jag fick höra Magisterns och hans Frus
röst. Fisken satte jag så länge i bodan och
geck in så fiskare klädder som jag war och
hälsade på dessa rara gäster, hwilka bådo mig
wara wälkommen hemm och frågte mig til-
lika om jag hade fådt braf fisk? begärandes
få se den. Jag geck då efter mina fiskar, som
wägde ./2. [lispund] hwilka för denna gången
naturligt wis blefwo Magisterns lott. Dessa
wåra främmande hade för ro skull tagit sig

före at segla till oss, och tör hända Magistern
desutom hade några små oeconomiska ären-
der. Men til all olycka så hade de först seglat
wår by förbi tils de blefwo warse en wäg ifrån
stranden då de foro i land och gingo upp till
Ströms byn, som lyckligt wis ej ligger långt
från fjärden. Der blefwo de underrättade at
de hade seglat för långt, och at de borde land-
stiga wid de första sjöbodar som woro norr-
om hwarifrån wägen geck till byn. Men
olyckligt wis hade de ej bättre beskrifwit
dem wägen än at de började gå wilse, längs åt
en fjärdedels mil lång och wåter äng, då de
änteligen kommo på en annan wäg som löper
till byn. Och om denna sin olyckliga prome-
nad talte de som bäst när jag kom hemm. De
lågo hos oss öfwer natten och reste dagen
derefter hemm. hit hörer hwad som är skrif-
wit 304.

Tilförene har jag berättat huru som min spis
i Staden mestedels bestod i mjölk, den jag i
de omkring liggande byar köpte när jag ej
feck hemifrån. Och som min Cousine Anna
förra året blef gift till Grisbacka, som war
./4. mil ifrån Stan; så underlät jag ej at då och
då infinna mig där, för at om möijeligt war,
få något i min flaska. Derföre, sedan jag war
kommen till staden, geck jag dit en efter
middag i början af September, i samma ären-
de; men råkte till all olycka komma i sådan
tid, då jag hade bort mista min hatt; ty min
Cousine hade för ./2. timma tilförene kom-
mit hemm från Tyskland med en son. Och
som det alt war lyckligt förbi; så feck jag icke
allenast behålla min hatt; utan ock bekom
en sup på köpet. Men Min Cousine hade sli-
tit förskräckligt ondt på sin resa så at hon
war ganska swag.

Par dagar derefter på en thorsdag kom min
Bror Erick till Magistern med min fars häst,
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för at till lördagsqwällen af linda upköra ny
åker. Hwilka dagar jag ock måste wara med
för at arbeta på hans åker; ty Magistern lät
mig icke allenast löpa åtskilliga små ärender
åt sig; utan brukte mig ock ofta i de grofwas-
te arbeten. Lördags qwällen wille wäl min
Bror fara hemm; men Magistern öfwertalte
honom at blifwa qwar öfwer Söndagen, för
at om måndagen och tisdagen äfwen hjelpa
honom.

I medlertid hade min nyss omtalta Cousine
Anna på Grisbacka dödt uti sin barnsäng,
hwarföre jag denna söndagen war buden till
graföls. Jag geck dit och wi blefwo alla efter
ortens sed wäl undfägnade. Jag söp wäl icke
mycket bränwin; men utaf det jag ej wiste
öhlets och bränwinets kraft när man bland-
wis dricker deraf; så blef jag äfwen här, som
man säger, kaporr. Nu war där ock en mölnar
dräng, som altid, när han war beskänkter,
talte i kors och twär. Och som min halta
Cousine Catharina (den aflednas syster)
kom til mig bedjandes at jag skulle tala med
den karlen på det hon måtte få höra honom;
så satte jag mig bredewid honom börjandes
discursen, som på hans sida blef aldeles ra-
sande. Till slut började wi tala om den döda,
hwars sista åminnelse wi firade, då jag bör-
jade gråta: En wärkan af mitt rus, som jag för
andra gången måste bekänna.

Sedan promenerade jag till Staden och fant
där min Bror, som klagade sig hafwa mycket
ledsamt, derföre kastade jag käglor med
honom på gården, tils wi om qwällen gingo
tilsammans efter hästen för at sätta den i
stallet öfwer natten. Wi satte oss båda Min
Bror framföre och jag bakom på hästen; och
då bad jag honom at han för all ting ej skulle
rida hårt; ”ty du ser”, sade jag, ”at jag är något
beskänkter, hwilket du bör förlåta mig, så at

jag ej så wäl kan hålla uti mig derföre är jag
rädd at jag skall falla.” Men han red ändock
fort; och jag hade största mödan at kunna
hålla mig uppe, så at jag nödgades åter bedja
honom rida sagta då han änteligen fogade sig
efter min wilja. Dagen efter eller om mån-
dagen mådde jag så illa i hufwudet och hade
rätt starka kokningar i magen. Jag blödde
också näsblod, hwilket när jag sade åt Magis-
tern; så sade han: ”Du lärer wäl hafwa tagit
för mycket tilbästa på graföhlet i går”, hwil-
ket jag wäl ej wille tilstå för honom men
nödgades gjöra det för mig sjelf: Och tänkte:
är också näsblod ett kännemärke härtill.
Sedan skulle jag gå på åker täppan till min
Bror, at efter wanligheten hjelpa honom
ehuru kraslig jag war, hwilket jag ingalunda
wille låta märka hos mig icke för min Bror
en gång mycket mindre för Magistern som
ock war med. När jag nu skulle gå på åkern
som sagt är och wägen till en del lopp genom
staden; så hände till min stora olycka, at när
jag kom mitt i staden, så började min mage
så rebellera; så at jag omöijeligen kunde
emotstå kräkningar. Och hant med möda
bakom en port. Der wågade jag ej stå länge;
ty jag fruktade at någon skulle få se mig;
utan jag förfogade mig litet längre bort, och
kom på et litet mera aflägset ställe der jag
åter började vomera. Den benägna Läsaren
ber jag, at han gunstigt täkes förlåta mig
denna min swaghet, som jag ock hoppas at
min Gud gjör. Uti denna min plåga beslöt
jag wäl at derefter taga mig til wara derföre
om möijeligt wore. Och mig till hjelp häruti
fick jag af en händelse höre at öhl och brän-
win på hwartannat druckit skulle wärka 3.
dubbelt; så at jag tydligen fant orsaken hwar-
före jag så hastigt hade blifwit beskänkter.
Ty jag kan bedyra at jag ej söp mycket brän-
win; men som det altid tårkar; så drack jag
ofta litet i sänder för at släcka törsten; hwil-
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ket emot min förmodan öfwerrumplade
mina krafter. Men som jag nu kände orsa-
ken; så beslöt jag at så mycket bättre wagta
mig derföre. Och tisdags eftermiddagen
reste åter min Bror hemm klåckan 4. ehuru
Magistern wille behålla honom längre på
qwällen.

XI. Capitlet. 
Viaticum, och första resan dertill et:

Som det nu endast återstod 2. år tils jag
skulle resa till Academien; så upkom nu den
frågan: huru och hwaraf jag skulle få så myc-
ket pengar, som behöfdes till en så betydlig
resa. ”Om Stenberg”, sade Magistern, ”hade
farit till Hernösand, så hade han wäl såsom
Gymnasist, bekommit Viaticum* när han
wore resfärdig till Academien; Men som han
ej reste dit så kan han ej blifwa delaktig af
den förmån. Men man skal ändock söka
hjelpa saken på något sätt. Aldra bästa rådet
lär wara, at någon högtids dag då mycket
folk äro i kyrkan, i socknestugan tala med al-
mogen om de icke skulle wilja hjelpa honom
hwar och en efter råd och ämne; så tror jag
säkerligen, at de ej lära wägra det.” Härom
rådförte Magistern sig widare med Herr As-
sessoren Bergström, som af gammalt ägde al-
mogens förtroende; och Han rådde äfwen
dertill. Derföre beslöts at den 4. och sista Bö-
nedagen skulle det wärkställas. Den 10. Oc-
tober begaf jag mig derföre til hamnen till
mina föräldrar som redan woro komna til
kyrkan, på det jag dagen efter måtte wara
tilstädes i socknestugan. Som mina föräldrar
wid detta tilfället ej hade något bränwin och
Magistern wäntades; så wiste de ej huru man
skulle bekomma litet af den waran; på det de
på något sätt måtte kunna wisa sin ärkänsla
i fall Magistern skulle behaga stiga in wid

återresan. Jag måste derföre gå at där det
fans köpa 2. jumfrur i hemlighet, ehuru det
war skarpa böndagen. Sedan Gudstjensten
war slutat och Socknestämman utlyst, så
förfogade sig alla dit och jag war ingalunda
den sista. Assessor Bergström och Magistern
woro ock komna, och jag tog mit rum bre-
dewid den sednares sida. Först afgjordes åt-
skilliga ärender Socknen angående. Och så
steg Assessor Bergström upp och äskade tyst-
nad, den han efter en liten stund bekom; ty
de woro redan så långt bragta af de förra afä-
rerna, at de brummade rätt tämmeligen
mycket. Assessor Bergström tog då til orda
ungefär som följer.
”At af Christelig medlidenhet hjelpa dem

som nödiga äro, och som redeligen med är-
barhet och dygd nyttja och bruka de gåfwor,
som frikostiga händer i wälmening dem för-
sträcka, är en dygd som i alla tider och hos alla
folkslagt har warit och ännu är högt wärderat.
Under hopp at ock finna samma hederliga
tänkesätt hos denna hederwärda allmoge, har
jag ej kunnat underlåta, at för Eder föreställa
denna fattiga studerande ynglingen Petter
Stenberg”, (pekandes i det samma på mig,
som war upstigen på en stol på det att alla
måtte kunna se mig) ”Han är hemma ifrån
Stöcke by i denna Socken, så at jag hoppas, at
de flästa bland Eder förut känna honom. Han
har nu litet öfwer 4. år nyttjat Vice Rectorens
Magister Saedenii privataunderwisning, och
har nu gjort sådana framsteg i Studier, at han
snart blir färdig at resa till Academien, at där
fortsätta sina Studier. Men som hans Far be-
finner sig i ett aldeles medellöst tilstånd; så
at han med mycken swårighet har kunnat
hålla honom i Staden; så skulle han blifwa
nödsakadt at uphöra och stanna midt i sina
Studiers lopp om icke barmhertigt folk wilja
räcka honom hjelpsamma händer. Jag wil

*så kallas den förmån, som en fattig Gymnasist åtnjuter när han validicerar Gÿmnasium, och består deruti: at han
får Consistorii skrifteliga tilstånd at i et wist land eller ock blott wissa socknar, gå at begära något understöd til sin
resa. På det sättet bekom Magistern 1000. D: på sin tid.
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derföre bedja denna hederwärda församling
at I måtten tilstädja honom, at besöka Eder i
Edra hemwister, då hwar och en må gifwa och
hjelpa honom efter råd och ämne i pengar el-
ler andra persedlar, Hwilken tunga ej lärer
falla Eder swår såwida i Ären många; men
emedlertid kan han derigenom blifwa hul-
pen.” et: et:
Så snart Assessoren uphörde at tala, så ful-

följde Magistern, ungefär i dessa ord. ”Om
denna hederwärda almogen härigenom och
wid detta tilfället täckes wisa sit wälgjörande
hjertelag; så hedrar den sig ganska mycket.
Hwilket jag hoppas ingen lärer wägra i syn-
nerhet, som Han är et Socknebarn och har så
hederligt syftemål, at han genom lärdom i
framtiden wil blifwa församlingen till tjenst.
Då han i widrigt fall skulle nödgas nedgrafwa
sit af Gud undfångna pund, hwilket han hit-
intil fliteligen och rätteligen har nyttjat. Men
skulle denna hederwärda allmogen ge honom
låf at få besöka sig hwar och en wid sitt hem
då ock hwar och en så mycket lättare kan ef-
ter råd och ämne bispringa, honom så wäl i
pengar som andra persedlar; så skulle han
blifwa hulpen; och jag försäkrar at han ej lärer
blifwa otacksam.” Med dessa och flera sådana
ord sökte Magistern, at öfwertala dem. Och
när han uphörde at tala, swarade allmogen en
för alla och alla för en: At de ganska gärna
gåfwo sitt samtycke dertil; ”ty det är”, sade de
”ganska billigt och wi willja gifwa honom
hwad wi kunna åstadkomma.” Ja de woro så
hederliga at icke en enda ibland dem hade nå-
got deremot at påminna.
Nu häröfwer helt glad utgången ur Sock-

nestugan tackade jag först ödmjukeligen As-
sessor Bergström och Magistern för deras
hafda möda, och gick sedan till min Fars
hamnstuga för at, wid Magisterns förbi= och
hemfart ifrån Comministern Flur, hwarest
han spisade middag, bedja honom wara gra-

cieuse at stiga in. Han kom; men ursäktade
sig at han ej hade tid at dröija; och så reste
han hem, men jag förblef ändå wid kyrkan
till söndags eftermiddagen. Mina Föräldrar
och jag wille wäl så långt wi förmådde wisa
wår ärkänsla emot Magistern; men wi för-
stodo ej at det mindre anstod honom at kom-
ma till oss för at trakteras med bränwin. Men
när wiljan är god så blir sådant ock wäl upta-
git.
Sedan rådde Magistern min Far at gå till

Sockne= och Mönsterskrifwaren Christan A:
Wallgren för at af honom begära en atest
derpå, at Allmogen hade låfwat mig i Sock-
nestugan at få wid tilfälle besöka dem, på det
jag icke måtte blifwa snäst om jag skulle
komma till någon, som ej råkte wara tilstädes
i Socknestugan om böndagen. Detta gjorde
min Far och bekom ricktigt hwad han åstun-
dade, hilken lyder som följer:

Afskrift. ”Utdrag af protocollet, hållit i allmän
Soknestämma d:n. 11. October 1777. Stor Bö-
nedagen.
D: Förestältes af Herr Magister Carl Sae-

denius, om icke Allmogen i Umeå, medelst
ett friwilligt sammanskott, täktes bispringa
Erik Persons Son i Stöcke, Petter Stenberg,
hwilken under sin warelse hos förenämnde
Herr Magister, skal ådagalagt en synnerlig flit
och skicklighet i bokliga wettenskaper och
studier, med hwilka han är sinnat at ännu wi-
dare fortfara: Och som de närwarande Stånds
Personer äfwenwäl det samma intygade; så bi-
föllo Allmogen, det ofwannämnde Stenberg
öfwer alt skulle få besöka dem, då de efter råd
och lägenhet lofwade at honom understödja,
så wäl i contante penningar, som andra tarf-
weliga persedlar; det warder härmedelst in-
tygat. Ut supra C: A: Wallgren
Således, som ofwanskrifwit är, ware aftalt,

samtyckt och beslutit i allmän Socknestäm-
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ma, intygar äfwenwäl Nils Bergström”

Detta sednare är Assessor Bergströms atesta-
tion, hwilken Herr Wallgren för mera säker-
het skull bad mig begära.
Sedan Köpte min Far sig en gammal häst,

som jag skulle få nyttja när jag skulle fara
kring Socknen.

Denna höst kom lilla Herr König Allenius
till Magister Sædenius för at låta examinera
sig; ty han war ärnad at resa till Hernösand.
Han war Sacellanen Allenii Bror i Degerfors,
hwarest är det enda Capellet, som fins i hela
stora Umeå Socken.

När jag den 21. Novemb: gick hem ett ären-
de; så war älfwen ännu öppen; men när jag
dagen derefter kom tilbaka; så war hon ren
tilfrusen, men så swag, at ingen wågade gå
deröfwer. Utan färgekarlen hade ändock båt-
faret, (som de der kalla en genom isen up-
huggen wäg för båten) öppet; så at jag slapp
öfwer. Men som jag märkte at isen war så
swag, at färjekarlen med ett enda hugg af
båtshaken kunde slå hål på honom; så beslöt
jag, at ej dagen derefter gå ut at skrinna på
skridskor. Ty tänkte jag i natt kan det ömöi-
jeligen frysa så hårdt at det på alla ställen, i
synnerhet på en älf, skulle wara säkert. Der-
före satt jag hela söndagen den 23. Novem-
ber, då Evangelium om yttersta domen
förklarades, hemma och läste något, hwad
det war mins jag nu ej om det war något
reelt eller Romaner; ty dessa sednare roade
mig den tiden och äfwen nu ganska mycket.
Magistern och hans Fru hade emedlertid
godt ut på sina visiter. Klåckan wid lag 5. om
eftermiddagen kommer min Cammerat lilla
Herr Schröder till mig och såg något bedröf-
wat ut. Han frågte straxt om Magistern war
hemma? – ”Nej.” ”Wet du Stenberg”, säger

han då, ”huru olyckligt det nu står till!” –
”Hur då?” – ”Boberg har drunknat.”42 Detta
war som et tordön slag för mig; och begärte
få wetta tilgången. Han berättade då huru
Boberg först hade kommit till honom och
welat hafwa honom med sig ut at skrinna på
ån; Huru han på tilfrågan om icke det ännu
wore swagt, hade swarat: ”Stora karlar skrin-
nar der nu som bäst nog håller det oss då”;
Huru Schröder i början warit deremot, men
änteligen låtit öfwertala sig; huru den sist-
nämnde först wille begära Magisterns lof;
men han har swarat ”intet nekar han”; Huru
de då gådt tilsamman; huru hastigt han hade
bundit på sig skridskorna och redan skrinnat
långt utföre ån innan den andra hant bli fär-
dig; Huru han hant på honom och sökte för-
må honom at wända om till Staden igen,
men förgäfwes: ty han sade sig wilja skrinna
bland de stora karlarna. Alt hitintil hade de
följt hwarandra långs åt landet; men då sade
Schröder sig hafwa wändt om och då han
kom tilbaka, fådt höra, at olyckan redan war
skedt, och såg huru mössan flöt på watnet.
Sedan feck han höra huru han en tid följt de
andra när de skulle skrinna tilbaka. Och när
han war ibland de sista hade en, för hwilken
et band hade gådt sönder begärt af honom et
band; men han har swarat: ”jag har intet.”
Detta war det sista ord som någon har hört
honom säga. Emedlertid hade den andra
lutat sig ned för at reparera det söndriga och
då han såg sig om så såg han ingen. Han hade
sedan beget sig midt på ån, och fortsatt resan
ett godt stycke tils han hade kommit till en
blind wak, som war öfwerhölgt med tun
skråf is; då han wäl hade försökt at wika för-
bi den samma men det war försent. En gåsse
hade ståt med en kälka på strand wid byn
Ön, som låg gent deremot, han hade sedt he-
la tilgången och skyndade sig wäl äfwen
straxt at hjelpa honom; men kom för sendt;
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ty den starka farten hade straxt drifwit ho-
nom under isen. En annan gåsse hade ock
samma afton skrunnit ner men blifwit hul-
pen, och Stadsens Apothecare wätte ock sitt
ena ben. Deremot war jag dubbelt glad, som
ej hade warit ut at skrinna. Mitt största be-
kymmer war huru jag måtte få bud hemm at
jag mådde wäl; ty jag kunde wäl gissa at ryk-
tet skulle efter sin wana, hasta och mina För-
äldrar då tro, at jag hade blifwit olycklig.
Härom påminte ock Magistern. Om natten
derpå drömde jag at man fick igen Boberg
och at han kom till lifs, hwilket gaf mig litet
hopp; ehuru jag ej skötte så stort om dröm-
mar.
Om Måndagen reste Magistern och Doc-

tor Gresselius, med några man til stället och
efter mycket arbete änteligen om middagen
fingo upp honom. De iaktogo wäl alla medi-
cinska försiktighets reglor, både der på stället
och sedan hela qwällen i kammaren; men för-
gäfwes. Si såleds går det med menniskan:
Hon wet ej ordet utaf förrän hon befinner sig
i ewigheten. Det anmärkte äfwen Magisterns
Fru: ”Ho skulle hafwa tänkt”, sade hon, ”at
Boberg i dag skulle träda inför den allrådande
dommarens ansikte; när jag i dag såg honom
i kyrkan sitta så glad och så munter, at jag hö-
geligen undrade hwaraf hans glättighet hä-
rörde.” För öfrigit måst jag anmärka, at ganska
många drunknade i Umeå denna höst; och
ibland dem en soldat med des nyfödda barn
och en piga, hwilka skulle gå till Degerfors at
låta döpa det. Detta alt hörer wäl egenteligen
ej till min Historia; men jag har ändock ej we-
lat med stilla tigande gå förbi en så märkwär-
dig händelse. Jag säger med flit märkwärdig;
ty hwilken ibland så många åhörare för
hwilka den yttersta domen förkunnades,
skulle hafwa trodt, at en af dem, som satt
midt ibland dem, just samma dag skulle af-
lägga sin sista räkenskap. Skulle menniskorna

med litet mera eftertanka betrakta sådana
händelser; så torde mången wara litet mera
angelägen om sin salighet. 

Men nu åter till min historia. Fjorton dagar
för Jul fick jag jul lof, hwilken tid jag nu
måste anwända til at gjöra mina upbörds
resor. Och som Magistern låfte at följa mig
på den första, så promenerade jag d:n 18. De-
cemb: hem efter den gamla hästen, som för
min räkning war uphandlad, och kom til-
baka samma qwäll.
Wid nogare eftersinnande fant wi at det

war bättre, at jag straxt begärte mitt under-
stöd i reda pengar än at äfwen taga andra per-
sedlar; ty då skulle jag äfwen få det bekymret
at få det wändt i pengar; och kanske ej få mera
än halfwa wärdet betalt. I detta upsåtet reste
då Magistern och jag d:n 19. ejusdem till en
något aflägsen del af Soknens södra tredjedel.
Röbeks byn åkte wi förbi; ty han låg så nära
till hands, at jag när som hälst sedan kunde
gå dit. Dernäst kommo wi till Skrafwelsjön,
hwarest Magistern först förebragte mitt
ärende, och sedan sitt, som war at de måtte
hjelpa honom till litet hö. De låfte se till hwad
de skulle kunna åstadkomma, och när wi
skulle komma tilbaka skulle jag få min del.
Så kommo wi till Djäkneböle en by af 3. a. 4.
bönder; Här feck jag 3. D: af hwardera, de
första pengar som jag såsom djäkne bekom
och det i en by som deraf bär namn.

Sedan åkte wi förbi en by Bjänsjön* kallad.
Der war blått en enda gård den wi på återre-
san ärnade besöka, hwilket dock ej blef åf.
Till middagen kommo wi till Kasamark och
åkte in till Försten (så charactericerade de en
gammal bonde der i byn). Här feck jag ock
min del. Twänne byar, Yttre Kasamark och
Bösta, lågo ./2. mil söder om till hwilka wi
icke kunde komma. Eftermiddagen fortsat-
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tes resan till Hössjön; en stor by under ett
ganska högt berg. Här lät Magistern sam-
mankalla alla grannar om qwällen, då jag
feck pengar och Magistern låf på hö. Om
morgonen reste wi hemåt. När wi kommo
tilbaka til Skrafwelsjön, hade de samlat åt
mig 1. D: af hwar bonde. Detta tyckte Magis-
tern war ganska litet. ”Man måste wara
nögd,” swarte jag: men oaktadt det så tyckte
han hafwa kostat på sina goda ord fåfängt.
”Men smulor är ock bröd”, mente jag. Sedan
hant wi så tidigt till Staden at jag ock hant
åka hemm samma afton. Förr än jag reste,
rådde Magistern mig at taga med mig papper
och blyerts pennan, för at på mina upbörder
skrifwa upp huru mycket hwar och en hade
gifwit, dels för nytta och dels för couriosité
skull, hwilket jag ock altid wärkstälte.
På de dagar som til Jul ännu återstodo wille

jag allena gå på en annan tragt. Men nu blef
frågan om jag skulle taga den gamla hästen
med mig eller ej men jag trodde mig kunna
komma fortare om jag ginge, än reste med det
gamla halta stodet. Ty då skulle jag nödgas
sköta henne qwäll och mårgon, och desutom
tigga hö i henne: Jag begaf mig derföre gåen-
des på resan om söndags middagen och kom
först till Ansmark. Här renderade det ej stort;
ty här bodde fattigt folk. Samma dag kom jag
till Södermjöle; och sedan jag expedierat min
upbörd där i byn tog jag mitt natthärbärge
hos en af min Fars slägtingar Erik Eriks son,
hwilken gaf mig 9. D: och hans gamla moder
3. D: således 12. tilsammans, hwilket är det
högsta som jag i någon bondegård har fådt.
Annars fick jag här och i en par af de nästföl-
jande byar 6. D:. Den 22. om morgonen sedan
jag blifwit underrättadt om wägen geck jag
till Häggnäs och så derifrån till Bjänberg
(d: ä: Björnberg) Och låg der öfwer natten hos
en af min Fars slägtingar. Dagen derpå kom
jag till Hörne: Här wankades litet; och i sam-

ma by fick jag se den första kniphammar
smiddja och med hwad behändighet de slogo
spik. Till qwällen kom jag till Bäcken (en liten
by, men gaf braf i span) och låg hos en släg-
tinge. Julafton wände jag mig hemåt; och be-
sökte under wägen Norrmjöle och Söderböle
hwarest pungen ej blef särdeles tung. Sedan
hastade jag mig hem i månskenet om qwäl-
len, ganska uttröttat och med mycken möda.
En by Ström kallat hade jag wäl ännu i wägen;
men dels war det så sent at jag ej hant, dels
ock wiste jag at husbönderna woro resta till
kyrkan; men förnämsta orsaken war at jag
war så trött at jag omöjeligen orkade springa
emellan gålarna. ej eller wille jag taga nattlä-
ger der; ty ehuru trött jag war; så wille jag än-
dock, efter det ej återstod mera än en fjärde-
dels mil, äta Jul gröt hemma. Annars hände
mig intet något märkwärdigt på den resan.
Pengarna lämnade jag i min faders händer,
och där woro de i godt förwar.
Sedan beredde jag mig på at efter Jul resa

uppåt Socknen emot lappland. Jag reste der-
före d:n 27. till Staden. Emedlertid hade Ma-
gistern upsatt åt mig en recomendations
skrift, hwilken jag skulle hafwa med mig på
alla mina resor dels för at sjelf läsa om jag wil-
le, dels ock at låta hwar och en se, som kunde,
läsa den; men de woro få bönder som det kun-
de; utan stundom läste jag sjelf henne och den
af Sockne skrifwaren undfångna atestation,
och stundom ej. Skriften lyder som följer.

Afskrift
”Gunstige och benägne läsare! 
Innehafwaren af detta Studerande yng-

lingen Peter Stenberg, ifrån Stöcke, som fat-
tat lust för Studier och bokliga konster, och
deruti snart gjort de framsteg, at han kan wi-
dare profitera deruti, wid en Högskola eller
Academie; nödgades nu stadna i sit företa-
gande, och hindras i sitt goda upsåt, för sina
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medellösa wilkor, om icke benägen hjelp och
undsättning, af frikostiga händer honom
meddelas.
Wid anmälan härom, uti Umeå Sockne-

stuga, hafwa denna församlingens Heder-
wärda Ledamöter, af egen bewågenhet och
god wilja, yttradt sig benägna, at hwar och en
efter råd och ämne, i bästa måtton bidraga,
till bemälte Socknebarns fortkomst, i dess
lofliga och wackra upsåt, enär de af honom
besökte warda.
Förmodandes nu fördenskul, at enhwar

gynnande älskare af den Studerande Ungdo-
men, icke wägrar en liten gåfwa, till åfwan-
nämnde Skickeliga, Flitiga och wälartade
Yngling.
Umeå d:n 22. Dec: 1777.
Carl Saedenius
Philos: Magister Collega Scholæ Um:”
L: S:43

Sedan for jag till Lands Kyrkan och biwis-
tade Gudstjensten derstädes om Söndagen;
men eftermiddagen skulle jag anträda min
resa, om hwilken jag nu först wil talla gene-
relt, och sedan endast säga hwad som mäst
märkwärdigt har händt mig i hwar by. Min
Mor hade för säkerhet skull fästat en liten
ficka, in under min skorta fram för bröstet
för at hafwa mina pengar uti, på det at tiuf-
war ej måtte kunna gjöra mig skada. Således
ser man huru altid den, som har pengar altid
lefwer i bekymmer huru de må kunna bewa-
ras. Hwad mig angår härutinnan; så war jag
ej särdeles bekymrat härom ty jag trodde alla
om godt; och derföre hade jag sällan mina
pengar i den förr omtalta pungen. Men de-
remot låg det altid i mina tankar huru jag
borde bedja Gud, at han måtte bewara mitt
hjerta för girighet, hwilket jag med alt alfware
också föresatte mig at gjöra så snart jag
skulle hafwa slutat min upbörd. Under

denna resan woro de ej så frikåstiga emot
mig, som på min förra; ty orsaken war den,
at jag ej hade där några slägtingar, och folket
dessutom war mig mycket obekant. Mycket
sälsynt war det om jag någon gång kunde få
4. D: mindre sälsynt war at jag fick 3. a 2. D:
wanligen war det 1. D: men wanligast derun-
der; ja jag kunde ock stundom få endast 6.
öre, hwilket alt jag med lika tacksamhet tog
emot; ty jag wågade ej låta förstå at jag
tyckte det war litet; ty jag fruktade at de der-
öfwer torde förtörnas och ryktet hos andra
som jag ej ännu hade besökt, torde nederslå
min reputation. Dessutom förde jag mig till
sinnes at de ej woro mig något skyldiga, och
at alla ej kunde wara så förmögna. Derföre
när jag ock såg någon gifwa litet med godt
hjerta; så war det mig mycket kärare än den,
som gaf mera med owilja. Föröfrigit ärfor jag
det, at i stora byar fick jag nästan altid mind-
re af hwar husbonde än i de små; orsaken
måtte hafwa warit den, at de hade swårare
om, at förtjena sig något.
Söndags eftermiddagen reste jag, som sagt

är, och fick åka med kyrkfolket till Hissjön,
hwarest jag låg öfwer natten hos Jonas Olofs-
son. Dagen efter fick jag åter åka nästan till
Haddingen, så fortsatte jag resan gåendes först
öfwer södra tafwelsjön till Långwikenoch se-
dan öfwer den norra tafwelsjön till Tafwel-
sjö=byn, och tog nattqwarter hos Nämnde-
mannen Anders Anders son. Hans Caracter
kan jag ej underlåta at beskrifwa; ty han war
et mönster uti sitt stånd. Han har warit Riks-
dags man på 2. a 3. Riksdagar. Häruti består
ej meriten; Men nu wil jag försöka at afskildra
den. Hos honom fins ej sådant, som wanligen
hos Riksdags Männer af Bonde ståndet, såsom
äregirighet, högfärd, och ett snålt bemödande
at rikta sig på sina hemma warande medbrö-
ders bekostnad; ty exempel på det sista såg
jag nock på hans gård, hwilken långt ifrån at

111

262. 
1777. 

Decemb:
Nya upbörds 

resor. 

263. 
1777. 
Decemb:

Cit: p: 749. 
blad: 4. B: Cit:
pag: 450. 5:te B:
264. 
1777.
Decemb:  
Caractere.
┐

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 111



han fram=för andras gårdar skulle hafwa ex-
cellerat i pragt och prydnad utan och innan
till, så gaf han dem twärt om mycket efter 
härutinnan. Desutom hörde jag honom en-
gång sjelf berätta huru sparsamt han i Stock-
holm hade lefwat på det han ej onödigt måtte
öka sina Principalers omkostnad, hwilkas
processer han där bewakade. Utan at wara
Studerat, ägde han goda insikter uti alla-
handa, men i synnerhet i lagen; ty den tillika
med alla påbud Kunga bref och förordningar
kände han som på sina fem fingrar; Ty han
hade sjelf läst mycket i sina dagar och det med
mycken eftertanka; ty han lämnade ingen
ting utan at förstå det. Och desutom har han
genomläst många gamla handlingar utur Ar-
chiver för at finna uplysning i sina Processer.
Han war således en stor Advocat; ty han förde
till Ända många stora processer och geck med
mycken heder dermed igenom. Han kände
Swänska språket tämmeligen grundeligen; ty
han hade sjelf lärt sig det med tilhjelp af en
swänsk Grammatica. Han skref en god bonde
styl, hwilket wäl ej är så rart på Swenska si-
dan. Han sökte hjelpa hwar och en till sin rätt;
men tog sig aldrig uppå at drifwa saker, som
woro stridande emot rättvisan; ty han hade
religon i hjertat. Utan at wilja synas klok och
weta mycket lyste dock oförmärkt hans kun-
skaper och förträfliga själs gåfwor uti hans
tal, så snart han öpnade sin mun. Dessutom
war han emot alla wänlig, billig och tjenstak-
tig. Med et ord: Han war en rättskaffans men-
nisko wän, och en rättsinnig Patriot; ty under
partie tiderna sällade han sig till intetdera
partiet; utan hölt sig snörrätt wid rättwisan
på hwad hand den ock fans; hwarföre han ock
i Stockholm led mycken förföljelse; ty de
stämplade efter hans lif. Skulle alla Nämn-
de=Männer wara sådana; så skulle ofta rätt-
wisan blifwa bättre skyddat wid deras småa
förrättningar. Tro ej at jag har sagt för mycket

om min hjelte; ty jag är säker på at hans likar
ibland ostuderade bönder äro tunt sådda.
Dock må man ej tro, at han är någon Magister
eller Doctor i sin kundskap; ty det är wackert
nog när han är det jag sagt. Men något lång-
sam war han i sina gjöromål, hwilket härrörde
deraf at han wille gjöra alt så wäl.
När jag war hos honom war han ej hemma;

så at jag då ej feck tilfälle at tala med honom
och derföre gaf hans hustru mig ej mer än 2.
D: som han befalte henne wid kyrkan; ty han
sade där åt mig: ”jag råkar Er wäl en annan
gång skal jag wäl ge Er mera”; men olyckan
war at jag ej träffade honom mera. Den 30.
fortsatte jag resan gåendes i en så terrible köld,
at fastän jag hade lapp=skor på fötterna, goda
hundskin handskar på händerna, en stor lu-
den lamskins mössa på hufwudet, och på
kroppen först en tröija, så en skön långulliger
med walmar öfwerklädd kort lif päls och der-
utanpå en surtout och dessutom promenerade
med största force; så hade jag ändock så när
frusit til döds på wägen innan jag hant till  Yt-
ter Rödå. Byn kallas så derföre, at wid en liten
åstrand därstädes finnes en art röd jordmån,
med hwilken, då helt litet rödfärga är blandadt
ibland, de rödfärga sina hus och ser ej illa ut.
Emot aftonen slog kölden sig litet då jag kom
tillÖfwer Rödå. Sedan jag expedierat den Byn
begaf jag mig ännu klåckan 5. om aftonen på
wägen till Degerfors, hwaremellan war 1 ./2.
mil, men jag hade så när fådt skäl at ångra mig;
ty när jag kom midt på skogen och det war
helt mörkt; hörde jag något framför mig på
wägen som krafsade i snön. Jag blef litet räd-
der, stannade på wägen och besinnade mig
hwad jag skulle gjöra. Tänk om här wore war-
gar, (woro mina tankar,) eller röfware huru
skall det då gå för mig. Till slut tänkte jag: det
må wara hwad det will, jag will gå fram: den
Gud wil bevara är altid utan fara; och om han
skulle wilja låta komma någon olycka öfwer

112

265. 
1777. 

Decemb: 

266. 
1777. 
Decemb: 

┘

267. 
1777. 
Decemb: 

Fara i skogen.

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 112



mig; så kan det så snart ske på andra ställen
och då man minst förmodar, som här: dessut-
om om det är wargar eller röfware; så kunna
de nu här lika lätt taga fast mig, om jag wänder
om, som då jag går fram: derföre wil jag först
se hwad det är. Jag gick derföremed upspända
ögon på ömse sidor til det stället, hwarifrån,
jag hörde ljudet, och såg där ingen ting annat
än nyss gågna mans fjätt twärs öfwer wägen,
ej heller hörde jag något widare. Icke heller
wille jag gå efter spåren; ty jag tänkte: man
skal ej wäcka upp trållet som såfwer. Resan
fortsatte jag sedan orubbatt; men blef tilslut
så fasligt trött och så öm under fötterna utaf
den ojämna wägen, så at jag knapt kunde tåla
at sätta dem ned på marken; och kunde der-
före med möda tråka fram till byn. När jag än-
teligen kom till första gården war han så
grann, at jag trodde, at det war Präst gården;
men när jag såg mig om woro alla gårdar så
wackra; ty de hade alla mycket wälbygda hus.
Det är då ej Präst gården, mente jag och geck
in. Men blef helt flat när jag kom in och blef
warse unga Herr Allenius, den samma som fö-
regående höst lät Magistern examinera sig.
Pag: 252, sitta på en stol; ty då trodde jag mig
helt säkert wara på Prästgården; hwarest jag
för all ting ej hade welat komma så res klädder,
som jag då war. Men jag blef snart hjelpter ur
drömmen sedan jag talte om mitt ärende; ty
bonden swarte då: ”Jag mins wäl at det war
omtalt i Socknestugan och wi skulle wäl haf-
wa hjerta at hjelpa Er men wi hafwa swårt om
sjelfwa; ty wår nya Capel Kyrka har nog dragit
ut wåra fyrkar och ändå är hon ej i godt stånd.
Dessutom hafwa wi den här unga Herren”
(pekandes på Allenius) ”at forthjelpa, som ej
är i bättre wilkor än Ni. Han är wår Capellans
Bror och således oss så nära, som någon an-
nan.” Dock gaf han mig litet förr än jag geck
bort. Sedan besökte jag 2. andra gårdar ännu,
och så sökte jag upp Nämndemannens Per

Thomas sons gård för at ligga där, ty jag kände
honom litet förut: Och lämnade det öfriga af
byn till andra dagen.

Som mina fötter woro ganska sjuka och jag
fruktade at de torde börja swälla så begärte
jag litet bränwin at smörja dem med, hwil-
ket ej war swårt at få; så mycket mindre som
krogen war i gården och wärdinnan ej så säl-
lan (som jag märkte) gjorde skåpet, eller rät-
tare bouteiljen visite. Deras son skulle efter
1 ./2. wecka stå Brudgumme i Wänfors; der-
före hade de uphandlat allahanda färsk fisk
och ibland annat, lapp sik. Och när jag lät
förstå, at jag wäl hade sedt den hos Handels-
Männerna, men aldrig ätit den; så war wär-
dinnan så beskedlig och just för min skull lät
koka litet, så at jag fick smaka den. 
Nyss omtalte Gumma, såsom ock flera and-

ra, gaf mig denna påminnelsen: ”När du har
studerat, och kommer hem ifrån Academien,
så får du ej glömma bort oss; utan äfwen kom-
ma och Predika för oss i wårt Capell; ty wi
wilja äfwen höra dig, och det kunna wäl ock
wi fordra af dig, efter som wi ock hafwa bi-
dragit till din fortkomst.” hwilket jag låfte, at
troligen efterkomma. 

Såsom den nyss omtalta Brudgummen tillika
med en annan helt tidigt följande mårgon
skulle resa till Hjuken, och som min wäg låg
äfwen dit, så beslöt jag at resa med dem och
lämna Degerfors byn tils jag skulle komma
tilbaka. Således feck jag åka hela den wägen;
som war 1 ./2. mil lång längs åt älfwen, hwil-
ken de kalla: selä på de ställen, som inga for-
sar äro; utan spakt watten; deraf kallas de
ickorselä, lyckselä et: ett Socken ord, som jag
aldrig hört förr än då. Under wägen sågo wi
här och där spår efter renar och lappar som
hade åkt twärs öfwer wägen. Och när wi
kommo på ./4. mil när Juken mötte wi en
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stor skock med lappar och renar, som skut-
sade HandelsMännernas waror ner till Sta-
den. Jag kan ej underlåta at beskrifwa lap-
parnas sätt at åka. Hans släda, som på deras
språk heter Atkje, är jord som en liten båt
med en twär balk baktil. Hela hans ok består
i en remm, som är med en liten pinne fästat
fram i Atkjean, och på hwars andra ända är
en stor lycka, eller en sådan där en aflånger
ring, gjord af renskin, inuti ståppat med hår,
den han träder öfwer hufwudet på halsen af
renen, och tjänar för det man i Wästerbot-
ten kallar: lokar, men i finland rankor. På det
sättet drager då renen atkjean med remmen
emellan benen. På hufwudet fästes en grim-
ma ifrån hwilken går en remm som tjenar
till tömm, hwilken lappen, som sitter i at-
jean håller uti, lindandes den omkring sin
käpp, den han kallar fobb, och så slår han
öfwer ryggen på ren med sin remm. Lappen
sitter i sin atkje nedkalkadt som det heter,
eller så inbunden, at endast öfre delen af
kroppen är ledig, och på det sättet åker han
om det är wäg eller ej lika friskt; ty ren, som
har ganska breda klöfwar sjunker ej stort ner
i snön. När HandelsMännerna denna tiden
på året waritt på marknaden i lappland, så
packa de ihop sina waror i sådana atkjear:
först lägga de i sjelfwa skråfwet allahanda fe-
taliewaror, såsom smör, ost, fisk, fågel, kött;
sedan lapp skor och handskar; och sist äfwen
på binda de fast en hel binga med ren skin
en råga dubbelt så hög och bred som sjelfwa
atkjean. När nu lapparna skal skutsa hem
dessa lassen så spänna de en ren för hwart
lass, dock så at den efterföljande renen altid
är fastbunden uti den föregåendes lass med
den förr omtalta remmen, som är fästad i
grimman; och så fort hela långa raden så
många som renarna äro. En lapp går då förut
och leder med sagda remm den främsta
renen, och en följer efter, at se till om alt går

wäl. Dessa renar föda sig sjelfwa både som-
mar och winter då de under den senare gräf-
wa sjelfwa upp måssa under snön. Ehuru han
är ett tamt djur så låter han dock aldrig taga
sig fast med händer såsom hästar: Utan när
lappen will taga honom fast tar han sig ett
6. alnars långt fint tåg, håller båda ändarna i
wänstra handen och med den högra kastar
han repet öfwer hornena på ren, och så är
han fasttagen. Han är et ganga argt djur när
han blir retadt, hwilket jag sjelf sedt prof på.
De stodo på 2. fötter twå stycken emot hwa-
randra, och slogo hwarannan med framföt-
terna: Men isynnerhet märkte jag det, när
jag såg huru en ren wid Umeå wästra Tull
hade snärt sina horn fast i sina remmar. Det
war obeskrifweligt huru häftigt han arbe-
tade uti sin ondska för at blifwa lös. Lappen
försökte wäl at reda honom ut; men när han
nalkades honom blef han sparkad så at han
föll i diket: Och han uphörde ej förr än han
slog sitt horn glatt åf wid hufwudet. Och
sedan flåste han så, at tungan satt långt ur
halsen på honom såsom på en hund. Då
tänkte jag: detta hornet wil jag taga och
gömma; det lärer ändock blifwa liggande
qwar; men jag bedrog mig; ty Lappen war så
ganska snar at lägga det på lasset. Dessutom
har jag hört sägas, at när Lappen åker för
länge och ren blir trötter; så blir han arg,
wänder sig om och med sina framfötter bör-
jar klappa upp Lappen, hwilken då ej har an-
nan resource än at med sin käpp, slå honom
häftigt på hornena, eller ock, at straxt stjelpa
sig omkull och låta honom slå så mycket han
behagar på botnen af atkjean; men då måste
Lappen för all ting wara upmärksam uppå
när Ren börjar springa, för at rätta sig upp;
ty annars får han en farlig skjuts. 
Änteligen kommo wi till Hjuken. Woro

gårdarna wackra i Degerfors, så woro de så
mycket eländigare här, ehuru det syntes som

114

Renar.
┌

271. 
1777. 

December.

272. 
1777.  

December.

273. 
1777. 
December.

┘

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 114



masteträn hotade deras tak och skårstenar
med sitt fall wid minsta wäderpust. Här ru-
sade en elack hund emot mig och wille bita
min hand, såsom ock en annan i Degerfors,
som rusade på min fot; men mina tjocka
handskar och skor frälste mig. Dessa husdjur
bruktes här så allmänt, at de woro 2. a 3. styck-
en i hwar gård: hwarföre jag altid försåg mig
med några brödstycken at muta dem. Här
wankades litet i span; men af en bonde fick
jag 3. D: (owanligt mycket på denna trakten)
ty jag berättade mig wara slägt med honom
uti tredje led; men war dock ej mer än i den
fjerde som jag sedan först feck höra när jag
kom hem. Detta hjelpte mig ofta, hwarföre
jag ej förgat at påminna min slägtskap och
uträkna densamma, så snart jag wiste mig
wara det. Samma bondes hustru skulle sam-
ma eftermiddag resa öfwer landet till Granön;
et önskeligit tilfälle för mig att få åka med till
Kussjön, som låg wid hennes wäg. Under wä-
gen rådde hon mig till at smickra braf med
husbonden i den nedre gården, ”han är rik”
sade hon ”och då är jag säker, at Ni ej lärer
ångra Er.” Rådet nyttjade jag så godt jag kunde
när jag, sedan jag skilt mig från henne och
tackat för god skuts, kom om qwällen till ho-
nom hwilket ock hade sin önskade wärkan. I
samma gård tog jag mitt natt läger. Nyårs da-
gen gingo wi i den öfre gården uti bönstun-
den, hwarest Son i gården läste ur Postillan
men nog lamt. Jag hade gärna welat läsa för
dem om de hade budit mig dertill; men sjelf
wille jag ej bjuda mig ut. Längre upp i Sock-
nen war jag ej, utan war jag ärnat wända om
i Granön (ty dessa tre Byar Juken, Kussjön
och Granön lågo alla lika högt upp). Nu hade
jag rest ifrån Umeå Stad 7. Mil och ifrån hafs-
bandet war det 9. mil och ändock war det
några små byar par mil längre upp som hörde
till Socknen. Eftermiddagen begaf jag mig på
wägen till Granön och hant fram klåckan wid

pass 6. Mitt nattläger feck jag hos en bonde
wid namn Jacob Olofson, hwilken med alt
sitt folk war ganska beskedelig emot mig.
Som de dagen efter eller den 2. Januarii skulle
resa med sin tjära till Degerfors så feck jag
åter sälskap med dem; men som en by, Tegs-
näset kalladt, låg oss i wägen så gick jag litet
förut, för at uträtta äfwen där mitt ärende.
Men straxt dereftefter kommo de andra efter
och åkte mig der förbi. Sedan jag war blefwen
ledig från Tegsnäset, skyndade jag mig med
fulla steg efter och hant på dem efter en half
mils march. Om eftermiddagen kommo wi
till Degerfors, då jag ock besökte de gårdar,
som der återstodo. Herr Sacellanen Allenius
war ej sjelf hemma när jag sökte honom; dock
gaf Frun mig 2. D:. Mitt förra nattqwarter
sökte jag om qwällen igen. Men om mårgo-
nen då jag skulle taga en hel annan wäg hem
åt fick jag sälskap 1/4. mil wäg af Olof Erics
sons Son Eric som skulle helt tidigt om mår-
gonen resa till qwarn; och sedan wiste han
mig till lycka på den rätta wägen den han sjelf
knapt kände, som jag nock tydeligen märkte.
Klåckan wid pass 10. kom jag til Twaraträsk
och efter ett litet drögsmål derstädes begaf
jag mig på wägen till Stärkesmark. Åskådan-
des under wägen lapparnas underliga wägar,
som de hade åkt med sina renar. När jag hant
framm till byn såg jag på en gård en ren och
en lapp flicka, som hade 2. stora buntar lapp-
hö at sälja. Detta hö tilreda lapparna på sätt
som följer. De söka upp det längsta starrgräs
(Carex vesicaria Lapskogräs) som kan växa;
detta skära de åf så långt ned i roten, som möi-
jeligt är, och sedan kamma dedet med en grof
järn kamm och sedan med en något finare,
tils det blir så mjukt, fint och lent, som
hampa: Detta wrida de ihop såsom lin och
gömma det till wintern. Då bruka de det i sina
skor i stället för strumpor. Strumpor bruka
de wäl; men de räcka ej längre än ner till hä-
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larna, och hafwa således inga lästor, utan i det
stället linda de detta höet omkring foten,
hwilket är ganska warmt; och derföre köpa
ock bönder och handels män, ja ock Herrska-
per detta hö at hafwa i skor och stöflor. Här-
ifrån promenerade jag eftermiddagen till
Jämteböle. Här sökte jag straxt igen Erik Jo-
seph son, en bonde med hwilken jag förut
war litet bekant, hans bror bodde i min hem-
by Stöcke. Hos honom tog jag nattläger. Och
wiste han och hans hustru mig mycken til-
gifwenhet; men hans snäfwa wilkor tillät ej
honom at så rundeligen understödja mig, som
han önskade. Han talte då redan mycket med
mig om sina små söner, dem han låfte ställa
under min information at lära räkna och
skrifwa så snart jag skulle komma hem ifrån
Academien; ”ty till den tiden”, mente han,
”äro de nock så stora, at de kunna det lära.”
Jag swarade: ”Den tiden ser mig ännu mycket
mörk och owiss ut; men om jag kommer til-
baka; så will jag så gärna tjäna eder, som nå-
gon annan.” Och sannerligen at säga; så ansåg
jag det för mycket twifwelaktigt och owist ja
nästan omöijeligt, at jag nånsin skulle blifwa
hälst Student; ty mina omständigheter syntes
mig trånga och snäfwa; Och desutom tyckte
jag mig aldrig kunna rätt folka= och skicka
mig när jag skulle i den stora werlden. Men
af Herranom är det nu alt skedt ehuru det
syntes ömöijeligt för mina ögon. Men denna
omöijeligheten afskräckte mig dock ej at
fortfara uti mina Studier och åtminstone för-
söka. Dagen efter eller d:n 4. Janarii war det
söndagen efter Nyåret; derföre förblef jag hos
Erik Josephson under bönstunden då han
sjelf läste Postillan och begaf mig först efter-
middagen till Wännfors en mycket owägat
wäg öfwer skogen som war ./2 mil bred. 

Till byn anlände jag wid pass K: 6. om efter-
middagen då jag straxt fick höra, at alla gran-

narna woro samlade hos en bonde wid namn
Anders Pers son, hwarest de höllo ett litet
glatt Calas wid det tilfället då de skulle byta
ifrån hwarandra den touren at hålla hos sig
hwar söndag bönstund eller som de det kalla
läse stugan, då de från kyrkan hemma wa-
rande hela året hwar söndag samla sig på ett
ställe till at hålla bön. Hit förfogade ock jag
mig tilkänna gifwandes för alla på en gång
mit ärende, hwarpå de höfligt swarade. Dock
skyndade jag ej så mycket uppå exeqverandet
därstädes utan jag tänkte i mårgon will jag
besöka dem hwar och en i sit hem hwarest de
kunna hafwa mera pengar för hand än de här
nu kunna hafwa med sig, och jag således kan
få mera. Men häruti bedrog jag mig tämme-
ligen; ty till olycka råkte jag litet försofwa
mig så at somliga hade hunnit fara till skogen
och andra sina arbeten så at jag ej råkte alla
hemma. Sist gick jag till Bonden Nathanael
Olofs son hos hwilken jag ock träffade Wår
Klåckares måg som war kommen hit i afsigt
at köpa och förskaffa sig hö. Denna Bonde, i
stället för at gifwa mig något eller åtminsto-
ne höfligt säga: jag har ej dertill råd; så bör-
jade han blifwa owettig på mig och i synner- 
het på min Far sedan han först hade frågat
hans namn; kallandes honom skurk, en stor
skälm, Canaillé och jag wet ej hwilka flere
titlar af samma halt, och det i den unga 
Klåckarens närwaro och åhöro, hwilket gjor-
de mig ganska ondt och började derföre för-
swara min Fars heder, så mycket mera, som
jag aldrig förnummit något sådant hos min
far ej eller hört någon fälla andra än gynnan-
de omdömen om honom, Hwilket jag så
mycket wissare kan säga, som jag icke alle-
nast på denna resan, utan ock både förr och
sedan, flera gångor blifwit ganska wäl be-
mött och emottagen blott för mina föräldrar
skull så snart de feck höra at jag war deras
son: det samma har ock händt andra mina
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Syskon. Derföre sökte jag at öfwertyga bon-
den om wederspelet åberopandes mig med
det samma den närwarande Klåckarens inty-
gan; men han sade sig ej känna min Far, hwil-
ket ännu mera förökade min oro. Jag sade
honom: ”Ni måst ej känna rätt. Ni lärer mis-
taga Eder på någon annan”; då frågte han
ånyo min Fars namn? ”Han heter” swarte jag
”Eric Pers son och bor i Stöcke by.” Hwaref-
ter wisan ej blef bättre utan häldre sämre.
Ängslig deröfwer, at jag ej annorlunda än
blott genom min egen intygan skulle kunna
öfwerbewisa honom om wederspelet nödga-
des jag gå ifrån honom. Men som Klåckaren
war straxt på stund färdig och hade en och
samma wäg at wandra, så wäntade jag en
liten stund på honom, och det så mycket
häldre, som han war kunnig men jag okunnig
om wägen. Wi reste; men hunno ej längre än
på åkern förr än något geck sönder uti Klåck-
arens åkredskap, hwarföre han måste wända
om till byn men jag marcherade förut allena
til Spölan, hwarest jag ej träffade många
hemma. Sedan geck jag på undfången be-
skrifning äfwen allena till Wännäs en stor by
omtrent 18. grannar. Och som det war något
lidit på qwällen begärte jag natqwarter i den
första gården som jag kom till, men husbon-
den ursäktade dock beskedeligen sig at han
ej kunde ge det. Owan at få afslag på denna
begäran, blef jag nu litet flat och tänkte mån
jag ej i en så stor by skall kunna få nattqwar-
ter en natt. Dock förwiste han mig besked-
ligt till en annan, hwarest jag feck önskeligt
swar. Samma qwäll expedierade jag en del af
Byn och dagen derefter, som war Trettonde
dag Jul war jag förmiddagen i deras bönstund
och eftermidagen genomvandrade jag det öf-
riga af byn. Derefter samma dag följde jag en
gåsse 1/2 mils wäg till Nyby.
Samma qwäll kommo folket hem ifrån

kyrkan; och som somlige ännu hade långt

hem så måste äfwen de taga sina natthärbär-
gen dels i Wännäs och dels i denna by, hwilka
nästa morgon skulle fara hwar och en til sitt;
ett önskeligt tilfälle för mig at få följa med;
men jag hade så när andra gången försåfwit
mig ty alla hade redan förr än jag war upstigen
bortrest utom en piga, som till min lycka
ännu war qwar. Wi begåfwo oss på wägen och
kommo straxt i en liten embarad om den
rätta wägen; ty där war flere vägar och pigan
war nästan så okunnig om den rätta som jag;
dock kommo wi på rätta spåren och pratade
hela wägen oss emellan, dock med all ärbar-
het. Änteligen anlände wi till Pensjön då pi-
gan gick hem till sitt; men jag företog mig den
wanliga expedition i de närmaste gårdarna.
Till slut kom jag till pigans hem, Husbonden,
som hette (ni fallor) Nils Hans son war ej
hemma; men wäl en så mycket kargare wär-
dinna. Jag gaf mitt ärende tilkänna; men i
stället för pengar fick jag hufwudet fullprop-
pad med skarpa moraler. Hennes ord woro
ungefär dessa ”Det är ej nog at man skall nöd-
gas underhålla andra tiggare; utan sådana
djeknar skall ock komma, som ingen ting an-
nat har lärt i skolan än hwad som ondt är, så-
som at supa, slåss och bedrifwa allahanda
skälmstycken, och på det bördan skall bli til-
räckelig, så skal de wräka sig på folk at tigga;
om de skulle anwända de pängar som de få till
något nyttigt så kunde det wara en dräglig
sak; men man känner de junkrarna för wäl at
icke wetta huru de upföra sig vid Academien:
Nej at supa, hora, spela bort sina pengar et:
äro deras öfningar; men at lära något det godt
är wetta de ganska litet utaf” &c: af samma
halt. Jag böd wäl til emellanåt då hännes häf-
tighet gaf mig något tilfälle dertill, at för-
swara mig sägandes: ”At jag har tagit mig den
frihenten at besöka allmogen i deras hem be-
ror ej på något sjelfswåldigt kringstryckande
utan i stöd af den låfwen och tilstädjelsen
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som allmogen behagade wara god och gifwa
mig i en allmän Socknestämma förleden
höst. Jag wet at war och en har sina swårig-
heter och bekymmer, och derföre är jag och
förnögd med hwad hwar och en af ett ömt och
medlidande hjerta ger mig, det må då wara
mer eller mindre, och då är jag ock försäkrat
at Gud åter i sinom tid rikeligen belönar en
gladan gifware. Dessutom har min afsigt ald-
rig warit och med Guds hjelp aldrig skall
blifwa, at så gräseligen och syndigt hushålla
med och förstöra de pengar, som frikostiga
händer mig hafwa meddelat i afsigt at en
gång få se mig i herrans hus redeligen såsom
Präst tjena och förkunna Guds ord, på det sätt
som kära mor säger; nej då wore jag wärkeli-
gen ej wärd; at gå ibland ärligt folk. Nej Gud
beware mig ifrån at blifwa så lidderlig.” och
sådant mer: Men icke desto mindre hölt gum-
man fort sin sång ändå och jag swarte henne
altid med den största sagtmodighet och höf-
lighet som nånsin kan wara möijelig. Till slut
sade jag: ”Om kära mor intet har råd och lä-
genhet at understödja mig, så undrar jag ej
derpå; ty hwar och en ser sina omständighe-
ter, och jag deremot har ingen ting at fodra;
derföre går jag lika nögd ifrån en sådan som
dock med höflighet bemöter mig, som andra
som kan sitta i bättre omständigheter at un-
derstödja mig. Derföre farwäl kära mor, tack
för mig, och må altid väl.” Nu flatnade gum-
man och skämdes at låta mig gå aldeles tom-
händter ifrån henne; Derföre sade hon:
”Wänta ändock litet så kan wäl äfwen jag
gifwa Er några styfwer.” Jag stannade och
satte mig åter dels för att ej ännu mer upreta
gumman emot mig, igenom det jag emot hen-
nes wilja geck bort, dels ock at ej sjelf wisa
mig stött eller förargat på henne som jag i san-
ning ej eller war; ty jag tänkte så, ”det är ej
underligt at hon har fallit på sådana tankar
om mig såwida hon ej känner mig; och således

bör hon ursäktas”; dels ock stannade jag qwar
för at ej synas enwis och besynnerlig. Änte-
ligen kom Gumman med pengarna dock ej
mera än 4. öre. För samma orsaker skull wille
jag ej eller wägra at emottaga detta. Då frågte
jag efter Husbondens namn för at, efter min
wana med blyerts=pennan skrifwa upp hwad
jag hade fådt så war ej eller det henne till be-
hag; hon wille ej säga sin mans namn; utan
frågte mycket skarpt hwartil sådant skulle
tjena; med wanligt sagtmod swarte jag, mig
gjöra det dels för at få se och minnas hwad
hwar och en har gifwit, dels ock at se huru
mycket jag får, så at jag må wetta hwad jag har
och wakta mig at ej förlora eller blifwa stulen.
Änteligen tackade jag ganska ödmjukt och
geck bort.
Med en annan bonde der i byn som skulle

åka efter hö feck jag följa halfwa wägen till
Jåggsiön, den öfriga halfwa marcherade jag al-
lena. Derifrån fortsatte jag resan till Brån,
hwarest jag anlände om qwällen litet efter
skymningen. Jag låg derföre där öfwer natten.
Dagen derpå eller d: 8. Jan: besökte jag flere
byar, ty de woro ej så aflägsna ifrån hwarandra.
dessa woro följande: Brattby, Strand, och Berg.
I den sistnämnde fick jag af Bonden Lars Nils
son 3. D: en owanligen stor summa på den
trakten. derifrån promenerade jag ./2. mil till
Öfwer Bodan som låg något afsides hwarföre
jag måste gå samma wäg tilbaka igen. resan
fortsattes samma dag till Gubböle och sist till
Norrfors. Hos en wid namn Jon Jonsson som
war med mig litet slägt tog jag natt härberge
och blef wäl undfägnad. Fredags mårgonen el-
ler d: 9. ejusdem måste jag åter gjöra en retour
till en aflägsen by Kasjön benämnd, hwilket
beswär dock blef rikeligen belönt.
Tilbaka kommen til Norrfors hade det wa-

rit mig en stor lättnad i min march, om jag
hade sluppit til den der gent emot på andra si-
dan ån liggande byn Söderforss; men deremel-
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lan war en så gräselig stor forss så at det war
omöijeligt at slippa öfwer. Derföre nödgades
jag gå till Baggböle under wägen besökte jag
byarna Bränland och Kåddes och låg om nat-
ten hos ett bekant folk, Nils Jöns son, på Bagg-
böleoch blef wäl fägnad. Lördagen gick jag öf-
wer ån till Klabböle men lämnade den byens
expedition tils min återresa och stäfwade först
gerad på Söderfors. Omsider äfwen skild från
Klabböle gladdes jag högeligen at jag då änte-
ligen hade fuländat en så swår resa ./4. mil wäg
återstod wäl ännu till Kyrkan den jag såg, men
jag war så gräseligen trötter, så at mina ben
knapt kunde hålla mig uppe och syntes den
wägen för mig oändelig isynnerhet som det
började lida emot qwällen. Men den ljufwa
tankan at mina föräldrar eller åtminstone mi -
na syskon kunde wara resta till Kyrkan, och
den glada förestälningen at således snart få
råka dem, gåfwo i mina fötter änteligen den
vivacité, at de med en obeskriflig möda slä-
pade min utfattigerade lekamen till Hamnen.
Det andra som understödde mina uttynade
krafter war åtankan af den snart instundande
20:de dag Jul, då man skulle roa sig med lek
och dans; och gladde jag mig redan högeligen
i mitt sinne, at jag hade hunnit ända min resa
förr än den dagen inföll. Dessa och slika tankar
förkortade min wäg så at jag snart nog såg mig
i Hamnen. Härraf kan man se hwad ett glatt
och godt hopp kan uträtta, när det kommer
an på at bryta igenom swårigheter.

Men ack! Huru plössligen geck icke mitt
hopp och mina glada uträkningar till intet!
Framkommen till Hamn sökte och frågte jag
förgäfwes efter mina föräldrar och syskon;
omsider träffade jag Soldaten Bölander ifrån
Stöcke, och han gaf mig den släta trösten at
de icke ens skulle komma, ja icke en gång
Anders Larsson eller någon af hans folk, som
war medägare uti min Fars Hamnstuga. Der-

tilmed kastade Bölander öfwerända mitt en -
da och sista återstående hopp om 20:de dags
lekstugan i det han sade at de redan hade
firat honom den sist förweknne fredagen.
Litet flat öfwer detta altsammans geck jag
til gumman, som hade wår hamn=stugu
nyckel omhänder, tog den derifrån och bör-
jade se efter huru där tilstod; men där såg
tämmeligen bedröfligt ut. Mitt första gjöra
war, at söka igen skåp nyckeln för at se huru
det stode til med provianten. Hitintils hade
det warit mig drägligt; men nu mötte en
swårare knut at uplösa. De hade ätit så snålt
under de många föregående högtidsdagar, at
de hade lämnat ganska litet bröd  nästan als
intet smör och lika mycket dito kött: föröf-
rigit war det rent hus. Där stod nu jag helt
flat tänkandes, du är trött, och uthungrig
och detta är alt hwad du har at lefwa åf till i
mårgon så dags, det går aldrig an. Änteligen
fandt jag en liten påse med litet mjöl uti,
men hwad ville jag göra med den när jag ej
hade mjölk så at jag hade kunnat koka gröt.
Jag hastar til Bölander at beklaga mig för
honom. Den hugneliga trösten feck jag då
änteligen af honom, at wi skola sade han för-
söka at hjelpa hwarandra ehuru han ej eller
hade mera mat förråd, än som han sjelf alde-
les wäl behöfde. Wi kommo då öfwerens at
bo tilsammans uti min Fars stuga, dels för
det hon war warmare än Bölanders, dels och
för det jag hade wed förråd, hwilket något
tröt honom. Med maten kommo wi så til
rätta, at wi kokte gröt af mit mjöl och jag
feck betjena mig af hans mjölkflaska &c: och
således drefwo wi hungeren i landsflygt.
Sedan wi om söndagen hade biwistat Guds-
tjensten marcherade wi tilsamman hemm
warest jag blef så mycket bättre undfägnad
och under det jag hwilade feck tilfälle at be-
rätta mina små äfwentyr på resan.
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Wid hemkomsten berättade mig mina För-
äldrar hurusom Röbecks boarna hade i en sin
bystämma samlat åt mig hwad de efter sina
ämnen hade welat ge mig, hwilket de hade
lämnat åt min far och besteg sig hela summan
till 4. plåtar. Detta företagandet förtröt jag
högeligen; ty om jag sjelf hade fått komma
och besöka dem så är jag säker på at jag hade
bekommit vist dubbelt om ej tredubbelt så
mycket; ty at af en by, bestående af 30. bönder
utom soldater inhyses torp, skräddare, sko-
makare, och således nästan en liten stad ej få
mera än 4. plåtar, det war något at förnimma,
hälst jag i byar af 5. a. 6. grannar hade fått lika
mycket. En annan by wid namn Obola belä-
gen på en öö 1/2. mil hemm ifrån bestående
af 4. Grannar, gjorde wäl ock på samma sätt;
men de woro så hederliga at de skänkte mig
en lika stor summa utom de 2. plåtar som en
gammal gubbe skänkte mig. Sant är wäl det
at de woro litet slägt med mig nemligen Cou-
siner med mina föräldrar; så at jag kunde
wänta litet mer af dem än af Röbäcks boarna,
dock är det onekeligt at jag fått mer i sist-
nämnde by om jag sjelf fåt besöka dem ty då
hade jag äfwen af soldater &c: fått en wacker
summa, som jag nu gjeck i mistning om. Men
hwad wille jag gjöra jag kunde ej fara dit mera
i den afsigten; utan måste wara nögd dermed;
som jag ock wärkeligen war; ty jag wiste at de
ej woro mig något skyldiga. Men när jag be-
rättade härom för Magistern; så blef han ännu
mera mislynt häröfwer än jag, ock wille par
tout at jag ånyo skulle gjöra en visite hos dem;
men dertil kunde jag ej öfwertala mig.

XII. Capitlet.
Af mångfaldigt innehåll.

Sedan talte min Far äfwen om hurusom han
hade warit hos Magistern och språkat med
honom, då Magistern hade låtit honom

förstå at han åstundade tilökning på lön eller
åtminstone någon hyra för det jag bodde hos
honom, hwilket jag hitintills hade fådt gra-
tis. Han sade at det föll honom för obe-
qwämt at längre härbergera mig, hans snäf-
wa omständigheter tillät det ej utan någon
afgift &c: Min far, som ännu hoppades at få
mig inqwarterad hos någon af mina släg-
tingar förutan hyra, swarade: At han hade
stor orsak at tacka Herr Magistern, såsom
han ock i själfwa werket och med största är-
känsla gjorde, för all den grace, som han mig
hittils hade bewist, ”men efter Herr Magis-
tern ej mera kan continuera med samma
grace; så wil jag se til at få rum åt honom hos
någon annan här i Staden” &c. Men när Ma-
gistern hörde at min Fars tal geck derpå ut;
war han dock så genereuse och gaf mig til-
stånd, at ännu den återstående tiden få bo
hos honom. N:B:. Saken war den, at han ej
wille mista mig ur sin gård; ty jag måste wara
der såsom en half dräng hos honom, icke al-
lenast til at löpa ärender och hugga små wed,
som wäl war på vist sätt min skyldighet, så
wida jag njöt fritt husrum, utan jag måste
ock ofta wara med uti de aldra gröfsta arbe-
ten när som behöfdes, hwilket ibland tog
bort mycket af min tid, och slet mina kläder;
men hwad kunde jag annat än wara nögd, då
jag njöt undervisning för 100. D: lön årligen
och fritt husrum: mat höll jag mig sjelf som
sagt är. Dock war det mig något chagrinant,
när jag måste gå i altför groft arbete.
Efter at hafwa hwilat ut geck jag om tis-

dagen til Staden at fortsätta mina studier.

Någon tid derpå begärte jag af Magistern en
lördag at få gå hem; jag feck önskeligit svar
och begaf mig eftermiddagen på wägen, så
wida jag tyckte i mårgon stunden at det war
wackert wäder, och eftersom isen på ån war
glat utom några snö fläckar här och där, så
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tog jag mina skridskor för at skrinna hem.
Jag skrufwade dem på fötterna; men då jag
kom ut på isen märkte jag at det war en så
terrible blåst och storm, så at det war omöi-
jeligt at kunna bärga mig. At ge fart behöfde
jag ej utan endast stå och låta wädret föra
mig, då jag seglade med en sådan fart at jag
hade möda at kunna stå uprätt och undwika
snö fläckarna. Och oaktat alt mit bemö-
dande stupade jag ändå den ena gången efter
den andra uti snö drifworna. Då märkte jag,
at jag ej kunde uthärda det, utan måste be-
gifwa mig till lands at marchera. Mitt på
wägen måste jag då gå öfwer en äng 3/8. mil
bred den war och hel och hållen öfwertäkt
med is och wid den första stranden inga
snöfläckar på den, men så glatt, som en spe-
gel. Här hade jag ett grufligt arbete förr än
jag slapp öfwer; ty jag kunde ej stå på ett
ställe eller gå rätt fram utan wädret förde
mig långs åt isen snett ifrån wägen ehuru jag
ej hade skridskor på fötterna, utan bara skor.
Til at därföre häida mig i denna farten måste
jag sätta mig; men jag seglade ändå lika
starkt. Då war för mig ej annat at gjöra än at
lägga mig och kunde ändå knapt hållas på
stället. På händer och knäna kröp jag då än-
teligen tilbaka til wägen betjenande mig af
skridskorna som jag hade i händerna, hwilka
jag högg i isen. Änteligen slapp jag öfwer det
glatta stället dit som det war här och där
några snöfläckar. Och hade jag säkerligen ej
kommit öfwer den ängen om icke en dagen
förut, då snön ännu betäkte hela isen, hade
åkt däröfwer så at snön efter medarna war
fastfrusen. På detta 3. fingers breda spåret
eller bandet skulle jag då gå; men huru swårt
det geck för mig kan ingen föreställa sig; ty
wädret hade jag på sidan och feck aldrig taga
den ena foten fram om den andra, utan när
jag flyttade den ena foten ett qwarter fram
på min smala snö rand, så måste jag flytta

den andra efter. Änteligen kom jag öfwer
och war så trött om qwällen när jag kom
hemm som om jag hade warit i starkaste ar-
bete hela dagen, så at jag aldrig glömmer den
resan.

Under det jag då war hemma rådde mig mina
föräldrar till at af Magistern begära låf, att få
fara till Holmön at viaticere medan qwarken
war tillfrusen. Det feck jag ock låf till och
reste Kyndelsmässo tiden dit med Kyrkofol-
ket som foro hem ifrån Kyrkan. Om qwällen
kommo wi till Ytterbodan, hwarest jag sökte
up min moster som war gift med en soldat
wid namn Wacker, hwarest jag hade mitt natt
logement och blef ganska wäl unfägnader.
Om mårgonen geck jag litet förut till Ostnäs
och expedierade den byn förr än mina rese
Cammerater kommo efter, hwilka jag sedan
följde öfwer qwarken. Hela det dygnet, som
jag war i Holmön snögade och yrde det myc-
ket. Och här såg jag något nytt, som jag aldrig
sett förr, nämligen wäderqwarnar, som då
gingo med full fart. Dagen efter måste jag då
gå helt allena öfwer qwarken i owägat före,
så at jag måste wada i snön till tjockbenet,
hon är 1. mil bred men lycka war at det war
oppljust och utstakader wäg. Och til qwällen
kom jag åter till YtterBodan, hwilken by jag
ock i hast expedierade. Hos min moster
tilbrakte jag åter natten och hade til säng
Cammerat hennes enda lilla son min Cousin,
som dagen därefter lärde mig fånga harar
med snaror. Och sedan marcherade jag, utan
at stanna, genom Täfte och Tafle Byarna till
Staden igen.

I Wästerboten brukas öfweralt Lappar till
wall=hjon, hwarföre det altid fins någon af
det folket i hwar by. I Stöcke war också en
käring, en änka som hade en gifter son och
tre döttrar. Dessa senare woro icke lapp-
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klädda utan, som de kalla bumans klädda,
det wil säga, at de woro klädda som bond-
flickor. Sådana bylappar gå wäl också ofta i
Socken Kyrkan; men deras rätta Kyrka är
Cappellet i Degerfors hwarest de communi-
cera och måste derföre gjöra några resor om
året dit upp. När jag nu en gång war hemma
så skulle en sådan resa anställas, och då kom-
mer Gummans älsta dotter Maria till mig;
hon war af et melancoliskt temperament,
och således fallen till swårmodighet, det hon
ville mig war at hon högeligen beklagade sig
deröfwer at hennes mor och swägerska ald-
rig kunde komma öfwerens utan trätte som
oftast, hwilket högeligen oroade henne. Hon
bad mig derföre, at jag måtte skrifwa ett
bref åt henne till Magister Allenius i Deger-
fors, deras Präst, för at berätta deras oenighet
och anhålla hos honom, at han måtte taga
dem båda till sig och förmana dem att de
måste afstå ifrån en sådan syndig oenighet
och twedrägt, hwilket jag ock gjorde så godt
jag kunde på den tiden. Hösten derefter kom
hon åter till mig, och berättade huru Prästen
hade skurat upp dem rätt braf och huru de
en tid hade warit tämmeligen beskedliga,
men åter börjat träta, och bad mig derföre at
jag åter måtte skrifwa et bref, jag gjorde det
och hon berättade huru Prästen förra gången
hade welat wetta hwilken som hade skrifwit
brefwet, men hon hade ej sagt det.

Ibland de skadeliga misbruk, som finnas i
Wästerboten är ingalunda det, det minsta
som går i swang ibland ungdomen, at de af
båda könen ofta ligga tillsamman,44 och det-
ta anses för ingen ting, åtminstone aldrig för
någon skam; utan såsom ett annat wanligt
bruk. Sant är det wäl, hwilket jag ändock
måst till deras heder tilstå, at de ändock äro
måna om at iaktaga all ärbarhet, och föraktas
deremot den som deremot bryter wid ett så-

dant tilfälle. Dock kan ett sådant upförande
ej annat än blottställa mången för frästelser,
och har man ock ofta sedt frukterna deraf.
Dock mera sälsynt än på andra södrare orter.
Påsktiden war jag nu hemma med mina sys-
kon, och min Far och Mor, Morfar och Mor-
mor, mina båda Bröder, och det mästa folket
i byn woro resta til Kyrkan. Ett owanligt in-
fall kom då mig i hufwudet, det will säga: jag
wille också en gång försöka det nyss omtalta
allmänna bruket. Sedan jag hade spisat
qwälsward om Påskdagen skrinnade jag på
skidor till Min Morbrors gård hwarest war en
enda piga hemma wid namn Johanna. Jag
for dit ingalunda i någon okysk afsigt, hwar-
på jag skulle kunna gjöra den lifligaste ed; ty
jag har mitt samwette fritt; utan blott at
följa seden och bruket. När jag kom dit hade
hon en liten soldats flicka hos sig, som skulle
blifwa hennes säng Camerat. Hon frågte då
hwart jag så sent ärnade mig? – ”Bara hit”,
swarte jag. ”Hwad har förorsakat oss den för-
mån, at ni nu kommit hit?” – ”Jag har kom-
mit hit för roskul och at se huru ni mår.”
Mera wille jag ej säga för den lilla flickan
skull; men hon förstod nok min afsigt, der-
före lagade hon så at den lilla flickan geck
hem. Wi förfogade oss till at såfwa, och jag
bekänner, at jag ej kunde wara utan retelser
de första minuterna, men sedan war det ing-
en ting. Och jag bedyrar wid min salighet, at
jag ej det ringaste rörde henne, utan min
egen eftertanka och min Fars förmaningar
gjorde mig fulkomlig herre öfwer mig sjelf.
Wi såfwo sött, men blefwo mitt i natten
oroade af ett oförmodat buller, som lät sig
höra både på dör och fönster, och en röst be-
gärte slippa in. Wi tego någon tid i början;
men som bulret föröktes, så frågte wi hwem
det war? ”Wi äro ifrån Klabböle.” ”Jaså,” sade
Johanna, ”då måste wi släppa dem in, Petter
wil ni wara så god och öpna dören.” Jag
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gjorde så, och imedlertid hade hon fådt up
eld. Komna in frågte de efter Catharina
(dottren i gården, min Cousine, hwilken
håppade på det ena benet, ty hon hade fel på
det andra. Ett högst nödigt lyte för henne; ty
annars hade hon rifwit jorden omkul, och
kanske äfwen månan warit sujet för hennes
visiter). ”Hon är rester till Kyrkan”, swarte
wi. Saken war den, at Caisa hade 7. dagar
förut budit dem dit till Påsk, men som hon
ej förmodade at de skulle komma, så hade
hon rest til Kyrkan. De woro ändock tre styc-
ken komna och wi kunde just ej härbärgera
dem; icke i brist på sängar, utan wi förmo-
dade, at äfwen de wille hafwa säng camme-
rater. Jag wille wäl cedera min plats åt en
eller twå och gå hem; men det ville de ej
eller; utan frågte hwar som fans några flic-
kor? ”Här i byn fins nu inga andra än små; ty
de äro alla resta till Kyrkan” swarte jag. ”Jo”
sade Johanna ”edra systrar äro båda hemma.”
– ”Det är rätt det.” Och så wiste wi dem dit.
Sedan sofwo wi til dager.

Dels när jag war hemma dels ock när jag war
i hamn wid Kyrkan kommo många gossar
och drängar till mig, begärandes at jag måtte
skrifwa bref åt dem till deras fästmöer, och
det hände ock ibland at någon flicka läm-
nade mig samma förtroende. Det gjorde jag
ock dels för bekantskap skull dels ock för-
tjente jag mig några styfwer genom sådana
kärleks bref, hwilka jag så wäl kunde författa
i deras smak; så at jag såg huru ymnigt och
tydligt glädjen lyste ur deras ansigten när jag
läste up dem för dem. Men wid sådana tilfäl-
len wårdade jag på det ömmaste det mig an-
förtrodda förtroendet.

Sju dagar efter Påsk for jag åter till Staden
och någon tid derefter geck jag en lördag at
viaticera i de wid staden närmast liggande

byarna ÖfwerBöle, Wäster= och Öster Teg,
samt Ön. Hwad som war ämnet til mit tal
ibland när jag kom i någon gård war at elden
hade warit lös i Umeå Bränneriet; men hade
blifwit lyckligen slägt. Dessa byar renderade
mig medelmåttigt.
Emellan Påsk och Pingst på wanlig tid ut-

stodo wi wår skole examen i närwaro af Prob-
sten Sund, och jag mins ej wist om wi ock
detta år eller det förra hade LandsHöfdingen,
LandsSecreteraren, och Cammereraren, samt
Borgmästaren med alla de förnämsta till åhö-
rare.
En Söndag war jag i Kyrkan då en hop af

stadsens ungdom för första gången skulle
njuta och undfå Christi heliga måltid i hans
nattward. Och som det war något owanligt
och skedde med en helig pompe, så merite-
rade det wärkeligen at wara i Kyrkan. Ty förr
bruktes det allenast at skriftebarnen45 exami-
nerades, admitterades, och gingo första gång-
en till skrift med det första tilfället, som deras
föräldrar gingo dertil; men nu skulle alla åt-
njuta natwarden på en gång för sig sjelfwa.
Alla skriftebarnen sutto i Choret under för-
samlingens åsyn, då Prästen först för altaret
för Gudstjensten hölt ett förmanings och up-
muntrings tal til dem och efter Prädikan
Communicertes de. Men huru upmuntrande
detta alt skedde kan jag ej beskrifwa. Och
med hwad nöije såg man icke tårarna tätt tilra
utföre deras ansikten, och det är wist och sant
at jag ej utan tårar kunde åskåda dem. Och i
sanning at säga mins jag mig ej hafwa bewis-
tadt någon Gudstjenst i Umeå stad med så
mycken rörelse och andagt, som denna gång-
en och en gång följande året.

Under det bästa lax fänget emellan Pingst
och Johannæ geck jag til Klabböle en dag för
at köpa lax åt Magister Sædenius. Om qwäl-
len war jag på deras laxwärken at beskåda
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dem när de wittjade sina bragder, och fingo
de några laxar, hwilka delägarena delte sig
emellan, och sålde hwar och en åt sin man.
Men en dräng, som tjente hos en änka hade
ännu en lax osålder och wi woro 2:ne, jag och
en piga också från staden som ännu ej hade
fått köpa någon lax, wi anföllo båda drängen
at han skulle sälja oss den; men han sade; ”jag
wet ej om min matmoder wil sälja honom
derföre törs jag ej, utan följ mig hem och tala
med henne därom.” Wi gjorde så, och täflade
wi länge och häftigt, hwilken som af oss
skulle få köpa laxen, och wi bad båda gum-
man lika häftigt, så at man ej hörde annat än
”Kära Mor får jag köpa den och sälj den ej åt
honom.” – ”Nej lät ej henne få köpa den
utan låt mig få den”; så at gumman länge ej
wiste hwad hon skulle gjöra. Änteligen de-
ciderade hon til pigans fördel, förmodeligen
bragt dertil af kärlek til sit kön, och jag blef
utan; men måste då wara nögd. När wi då
flera tilsammans skulle fara öfwer ån til-
baka, och wi gingo nedföre åbacken, så hade
pigan mycken möda till at bära sin lax; ty
hon war ej wan derwid. Jag tog då hennes
säck, stälde til på bästa sätt åt henne och
lärde henne huru hon skulle bära den. Detta
förundrade hon sig högeligen öfwer, sägan-
des: ”wi hafwa nyss på stunden trätt häftigt
med hwarandra, och jag har tagit bort laxen
för honom, så at han blef utan, och ändå är
han så beskedlig och hjelper mig, det war
något rart.” Jag swarte; ”det är ej så underligt,
ty jag täflade blott om laxen och war derföre
intet ond på Er; ty jag wiste at jag ej war me-
ra berättigadt at få köpa den än ni, och sedan
ni har fått fått den, så bör jag wara nögd och
lika glad.” Således fant jag, at hon intet wiste
hwad det war, at träta om laxen och ändå
wara lika goda vänner, samt at om jag hade
fått köpa laxen, så hade jag i henne fått min
största owän. Sedan wi woro komna öfwer

ån, gack jag till Bagböle och såg på huru de
där drogo not, och fingo de braf lax om nat-
ten till 28. stycken, som woro rätt wackra.
Då feck jag ock köpa så mycket jag behöfde
och marcherade sedan til staden igen.

Straxt efter Johannæ dagen kom brand-
wakts touren til Magister Sædenius, då jag
måste efter wanligheten gå för honom och
hade til Cammerat en dräng Bosmark Jonas
kallad ur nästa grangård. När wi kommo på
den så kallade malmen emellan klåckan 10.
och 11. mötte oss min fars soldat, som war
tämmeligen beskänkter, han hade om afto-
nen tillika med Zacris Zacris son (en fattig
inhyses gubbe med hustru och barn, äfwen
ifrån Stöcke) kommit seglandes med en så
kallat hagse lastat med takwed til staden.
Han sade, at Zacris Zacris son låg i den när-
maste sjöboda i fylnad och råmade som en
oxe, och när wi hörde efter hörde wi et fas-
ligt läte. detta undrade jag högeligen på at
han skulle wara drucken, som altid förut
hade warit så nykter. ”Lätt oss gå at se på
honom”, sade jag till min cammerat. Wi
gingo ned före åbacken och på halfwa bryg-
gan; men då stannade wi för at lysna; då
detta lätet förekom oss så wederstyggeligt, at
wi ej wille gå at se honom mera utan wände
om. Och sedan hörde wi ej till något mera
om natten, och icke eller raporterade wi det-
ta för brandmästaren om mårgon, som war
Casseuren Lind. Saken war den at Zacris
Zacris son hade blifwit slagen och fördes
dagen efter hem, och war så illa hanterad, at
han dog 3. a 4. dagar derefter. De som miss-
tänktes för gärningen war den omtalte sol-
daten och en annan unger ogifter Bonde Per
Pers son ifrån Klabböle.

Straxt därpå feck jag sommar låf och reste
hem och när jag hade warit der 7. a 8. dagar
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kom nämndemannen och stämnde mig til
staden till wittne; ty den nyss omtalte saken
skulle undersökas. På den utstakade dagen
måste jag då med några andra, som hade talt
med karlen förr än han dog, och när wi kom-
mo til staden k: 9. woro där i Rådstugu för-
stugan öfwer 20. witnen församlade, och
som jag bland de sista aflade mitt wittnes-
mål så måste jag wänta till k: 5. om eftermid-
dagen. Soldaten geck fri men ehuru det war
så många witnen så kunde ändock bonden ej
fällas för mer än half mans bot, och HåfRät-
ten lindrade det till 14. dagars fängelse på
watten och bröd. Detta war den första gång-
en, som jag har gjort witnes eden, och då
hade jag ingen ting bindande at säga. Lands-
höfdingen Gref Leijonstet och Magister Sæ-
denius woro också på Rådstugan när jag
aflade mitt wittnesmål. Den förra gjorde
mig mycket nådigt åtskilliga förfrågningar,
dem jag alla frimodigt beswarade; och den
senare berömde mig för det jag talte så fri-
modigt och distinct, undrandes därpå höge-
ligen efter han altid funnit mig timide och
mäst altid med den wanan at mumla i skäg-
get, samt ej ägande så mycken eld. Men då
jag wiste, at det war min skyldighet, at tala
på mit samwete, så hade jag ingen blygsell.
Denna tiden måste jag ock skiljas ifrån 2:ne

skolcammerater, nämligen Skepsbygmästa-
ren Ekenbergs söner Herrarne Carl Erik och
Gustaf, som reste till Stockholm; men jag feck
en annan i deras ställe, nämligen unga herr
König Allenius ifrån Degerfors, om hwilken
jag redan förut har litet talt. Och en liten wid
namn Bergstedt en Befalningsmans son ifrån
Löfånger hade ock blifwit min Cammerat.

Jag war sedan hemma hos mina föräldrar,
och som min far sommaren förut eller 1777.
hade köpt åt mig en 200. famnars lång ref
och jag köpte några krokar af Handelsman-

nen Erik Forshäll, och några feck jag till
skänks af Magisteren, och de öfriga köpte jag
af min morbror Vacker i Ytterbodan när jag
war hos honom så roade jag mig med at fiska
med denna lånrefwen. Min yngre bror An-
ders hade jag som hjelpte mig, och ehuru jag
ej förstod mig mycket på fiske så war jag än-
dock så lycklig at få en gång en 18. [skålpund]
gädda. Jag hade möda at få hänne i båten;
men så tänkte jag til slut; jag skal draga på
med force det må gå hur det wil, och så ak-
tade jag på när gäddan ingenting visste utaf
och rykte till med kraft och då feck jag
henne riktigt i båten; men det war ej mycket
som hölt; ty kroken satt helt litet fast i den
ena mungipan och geck sedan straxt löst, då
wi hade swårt at behålla henne i wår lilla båt.
Änteligen blefwo wi segrare och trädde se-
dan en käpp igenom des gap och bar henne
på wåra axlar då stjerten släpade på marken.
På wägen fingo wi ock fast 4. a 5. andungar,
så at wi woro mycket lyckliga denna gången.

Wid pass 3. weckor derefter kom jag hem en
söndags afton ifrån kyrkan. Då min Mor
straxt sade till mig: ”Många hälsningar ifrån
Soldaten Lampa i Degernäs, han har warit
här och wille talla med dig.” – ”Tack! Hwad
wille han mig?” – ”Han wille ej mindre än
gjöra dig till tjuf.” Härwid studsade jag och
blef ej litet surprinerat af ett så oförwäntat
tal. ”Hur då? hwad har han då at säga? och
huru hänger detta ihop? Är det nu bara rail-
lerie min mor talar, ty jag wet sannerligen ej
af någon ting?” – ”Nej nock är det alfware:
tänk nu efter hwad du har gjort och huru he-
derligit du har upfört dig.” – ”Ja min Kära
mor jag wet mig ingen ting hafwa gjort,
hwarföre jag skulle behöfwa skämmas och
aldraminst något sådant som min mor talar
om; Nej, Gud ske lof, jag har mitt samwette
fritt, och fruktar ej at hwar som hälst träda
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fram at betyga min oskuld och förswara min
ära.” – ”Han wille wäl ej uppenbart, och al-
deles gjöra dig till tjuf, men så war det något
deråt ändock.” – ”Men säg mig då hwad det
är, som har satt honom i en sådan ifwer emot
mig?” – ”Han har ingen ting emot dig; men
han utför saken i andras ställe.” Här blef jag
något otålig och sade; ”nej kära säg nu då
huru saken hänger tilsammans, och plåga
mig ej längre med owisshet och okunnig-
het.” Jag feck då till swar: ”Jo det hänger så
tilsammans, at Tulnären Lund i staden har
haft sin långref uprefwad på sitt trägårds
plank, och den har blifwit bortstulen för ho-
nom. Och som han har fått höra at du har
fått en stor gädda på långref; så har han ej
kunnat ungå at (såsom han har sagt) tro det
du hade köpt henne af någon, poike, som
hade stulit den, ehuru han kanske också
lärer tro at du sjelf har tagit den fast han ej
har welat säga ut sin mening, utan welat gå
sagta til wäga. Ty han har tänkt: efter all san-
nolikhet; så lärer han ej kunnat få den på
annat sätt.” ”Ja så,” sade jag ”är det intet
annat, så är det ingen fara at utreda sig. Men
hwad swarte min Mor honom härpå?” – ”Wi
sade som sanningen war, din far berättade
huru han sjelf hade köpt refwen utaf Rep-
slagaren, och äfwen hwarest du har köpt kro-
karna.” – ”det war ganska braf; men hwad
sade han sedan?” – Han sade: ”det trodde jag
wäl förut och jag tog strax Stenbergs partie;
men efter de bådo mig fråga derefter, så
kunde jag ej neka dem den tjensten.” Min
Morfar när han hade rest til Kyrkan hade be-
rättadt, at jag hade fått en stor gädda och på
det sättet hade de fallit på sådana tankar.
Nästa söndags eftermiddag derefter war

jag tillika med mina syskon och några andra
byssens gåssar utfaren på Obola landet at
plåcka hallon. Wi rodde öfwer fjärden och
hittade straxt bär nära wi sjelfwa strand un-

der et berg. Wi plåckade där i godan ro en
stund, men blefwo i det samma warse en båt
komma roendes tätt förbi oss. Wi woro straxt
sårgfälliga at gömma wåra bär; ty de woro ej
destinerade åt dem. När jag såg till; så märkte
jag straxt at han war ifrån Staden, och efter
noga åskådande kände jag, igen Källarmästa-
ren Trotz. Nånå, tänkte jag, känner han nu
igen mig; så kommer han helt säkert till lands
och då blir det samtal om långrefwen; derföre
beredde jag mig på swar. Jag bedrog mig ej el-
ler; ty knapt hant jag tänka detta förr än jag
såg båten nalkas landet. Efter hälsningen å
ömse sidor tog Källarmästaren til orda så-
lunda: ”Hörpå Stenberg, har ni icke; om jag
får fråga, köpt någon långref utaf någon
poike i Staden; jag frågar derföre emedan Tul-
nären Lund har för någon tid sedan förlorat
genom tjufwa händer en långref och som han
har fått höra at ni har köpt en långref så har
han trodt at ni, utan at wetta deraf, torde
hafwa köpt den af tjufwen; och om så wore;
så hoppas jag at ni är så god och lämnar den
tilbaka” m:m: Jag swarte ungefär så ”Sant är
det at jag har köpt en långref, men ingalunga
af någon tjuf, hwilket jag tydeligen kan be-
wisa; ty jag hoppas, at Repslagaren Jonas Nor-
berg ännu lär hafwa i friskt minne at han sjelf
sålde åt min far 200. famnar ref tillika med
twärrefwarna förleden sommar, 8. krokar
köpte jag sjelf äfwendå af Rådman Erik Fors-
hell och det ur hans egen hand, lika så många
krokar feck jag till skänks utaf Magister Sæ-
denius, de öfriga köpte jag i wintras utaf min
Morbror Vacker, en soldat i Yterbodan när jag
war hos honom Således finner ju Herr Käl-
larmästaren tydeligen, at min ref omöijeligen
kan wara Tulnären Lunds, som nu först i som-
mar har förlorat sin ref. Föröfrigit wore jag ej
wärdig, at gå ibland ärligt folk, och hade illa
läst min bok om jag skulle wilja fördölja det
mig ej tilhör, och om man ej wil tro mig; så
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wil och kan jag, när som hälst, lagligen bewisa
mina ords sanhet” m:m:. ”Nånå,” swarte Käl-
larmästaren, ”nog wet wi at ni är en redelig
gåsse; men wi trodde ni oförwarandes hade
köpt den af någon, hwars redlighet man hade
kunnat twifla på; men efter ni har förskaffatt
Eder den på sätt, som ni har sagt; så är det 
otwiwelaktigt at det ej är Tullnären Lunds
ref.” Sedan reste de bort med sin båt; och efter
den stunden hörde jag ej ett ord mera om den
refwen.

Förledigt år eller 1777. om wåren feck Magis-
tern en ny Discippel ifrån Stockholm hwil-
ken förblef hos honom till denna sommar.
Degerman, (så hette denna min nya skol
cammerat) hade ganska swårt för at lära sig
läsa, hwarföre ock hans mor hade skickat
honom till Umeå efter hon hade hört, at
Magister Sædenius skulle wara flink at lära
barn läsa. Han försökte wäl med honom;
men det war intet at gjöra af honom; han
kunde ej få något i sitt minne. Magistern
hant ej eller så wäl med honom för sina
mångfaldiga syslor skull, och när han sjelf
war borta anförtrodde han oss at höra ho-
nom; det gjorde wi wäl; men den arma De-
german mådde ej så wäl deraf ty när han ej
kunde (hwilket altid hände;) så luggade och
slog mina andra cammerater honom, hwil-
ket Tegman, Schröder, Boberg medan han
lefde och Allenius gjorde. I början tyckte jag
det war synd och ynkeligt med honom; men
till slut, då mit tålamod blef utröttat och
äfwen upmuntrat af de andras exempel; så
kunde äfwen jag gifwa honom någon lugg
ibland, fastän ej så ofta; ty hwarken wille
eller kunde jag wara så stygg emot honom
som de andra. Derföre hölt han sig ock sna-
rare till mig än de andra, efter som jag ofta
tog hans partie, och sedan har jag ångrat at
jag war så hård emot honom. Detta hade De-

germans mor igenom sinna slägtingar fåt
höra, och derföre tog hon honom bort denna
sommar. Men i hans ställe fingo wi en ny
Cammerat helt liten men stursker, later och
arger; Man ser således at han ej eller blef lått-
lös, när denna lilla Hindrick Bjur af mina
Camerater skulle höras. Och jag kunde ock
ej annat än någon gång blifwa förträttad på
honom.

Förrän jag reste hem, så geck jag på Essber-
gens Gatboda at köpa mig metkrokar, jag
feck dem riktigt, men geck bort utan at
komma ihog at betala dem, och reste hem;
men när jag återkom till Staden; så geck jag
straxt till samma bobetjenten och bad ho-
nom om ursäkt, at jag förglömde betala kro-
karna och sade, ”men jag wil nu betala dem,
men wil ni skänka mig dem så är det så 
mycket bättre”. När han hörde den senare
meningen så war han ganska snäll, at swara
ett hastigt och eftertryckeligt nej. Häraf ha-
de jag ändock den förmån, at när jag, på sam-
ma boda en annan gång kom i en liten twist
med en annan bobetjent wid namn Zacarias
Åberg om betalningen, så kom Ulrick Col-
win (så hette den förra bobetjenten) och tog
mitt partie, sägandes; ”nog är han ärlig och
redelig dett har jag funnit.” Och således ser
man häraf huru nyttigt och godt det är at
wara ärlig och redelig äfwen i små saker; ty
man får det til godo; när man det minst för-
modar.

Under det jag war hemma förökte åter min
Mor sina barns antal med en dotter, hwilken
i dopet blef kallat Lovisa. Denna händelsen
tildrog sig i Augusti månad 1777, men ej 1778.
Och samma min lilla syster dog i December
1777. Wi det tilfället hölt mina föräldrar et
barnsöll och böd ibland andra en Glasblåsare
ifrån Strömsbäks glasbruk, som war min
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brors (Anders) husbonde, ty han bar hans
glas.46 På detta barnsölet kom jag at taga litet
mera tilbästa än jag hade bordt, och dertill
narrade mig en piga, som trotsade mig, at jag
ej skulle wåga supa, då jag söp 4. glas en svite.
Häraf blef jag tämmeligen på nåcka; men
kunde ändock ganska wäl gå och styra mig
ehuru öfwer wåningen war tämmeligen
tunger. Och när då den tiden kom at gästerna
skulle fara bort; så skulle wi sadla hästen åt
Christjan Hager (så hette den omtalte glas-
blåsaren) och spänna en annan häst för en
Chaise åt en glasblåsar Madame, och då for
jag ifrån det ena stället til det andra, så at jag
wiste knapt utåf det sjelf. Detta märkte min
bror Erik, hwarföre han sade: ”hwad löper du
efter Petter; jag tror du är fuller.” Detta nöd-
gades jag höra 3. a 4. gångor, och swarte wäl
därpå nej; men måste hos mig sjelf tilstå det,
och blygdes deröfwer at jag hade gifwit min
bror anledning til sådana uttryck om mig. Jag
skulle då tillika med en annan gåsse skutsa
gästerna hemm til Strömsbecks glasbruk.
Christjan Hager war så beskänkter at han
knapt årkade sitta på hästen när han for ifrån
gården; men när han kom ett stycke på wä-
gen föll han wärkeligen åf och fastnade med
ena foten i stegbögelen och släpades således
af hästen ett långt stycke långs wägen: men
til all lycka så blef han dock ej på något sätt
skadad, utan feck hjelp i rättan tid. Hans
skospenne hade då farit upp och jag skulle
hjelpa honom spenna fast det, men war så
kraftlös i händerna at jag ej förmådde det,
utan en annan af wårt följe skulle gjöra det,
som han ock gjorde. Änteligen kom Herr
Hager til häst igen och wi åkte friskt; Men
när wi kommo på en knapp half fjärndels
wäg när bruket, så hände mig den maleuren,
at axel pinnan hade spruntit opp och fallit
bort, och hjulet föll åf sin axell; så at jag där
blef ståendes mit på wägen med Madamen,

som jag skutsade, som då änteligen geck hem
och jag kom sedan efter med sakerna sedan
jag hunnit bygga det söndriga. Hager war då
redan i hyttan och ehuru full han än war så
skulle han rusta sig till at blåsa glas; befalte
derföre min bror at skura ren saxarna och
andra instrumenter, hwilket jag hjelpte
honom och imedlertid bulrade Hager gräse-
ligen, swor, trätte och war grufweligen ond
på de andra Glasblåsarna, som gjorde gäck af
honom och skrattade åt honom. Til slut bar
det til sängs för honom och det blef ingen
blåsning åf. Jag for åter hem igen tillika med
en annan liten skutsgåsse; och som ruset då
hölpå gå åf mig; så war jag tämmeligen ofris-
ker; men efter som jag åkte helt sakta, så
hant jag åter komma mig före så at jag war
både frisker och äfwen ren i hufwudet när
jag kom hem. Sedan mins jag mig aldrig nån-
sin warit så beskänkter, som dessa tre omtalte
gångor,* ty jag har altid tagit mig til wara der-
före. Dock kunde jag så i tal som andra åtbör-
der så skicka mig, at de hade swårt för at se
det på mig.

XIII. Capitlet.
Bror Erics sjukdom och död. et: 

I Augusti månad blef min bror Erik ansat af
en oförmodat och owanlig krankhet; som
liknade i början hwad man kallar styng. Ty
wid hwart ande tag som han drog, kände han
ett häftigt stickande i bröstet på högra sidan,
hwilket war häftigare så ofta han war i nå-
gon rörelse såsom då han geck eller arbetade
och i synnerhet när han skulle åka. Han feck
denna anstöt om måndagen och eftersom
han hölt sig i stilhet så började hans sjukdom
tämmeligen lindras till Thorsdagen. Men
sistnämnde dag inföll touren på min far att
fara i hållskuts, och som min Bror Erik war
sjuk; så wille han at min bror Andreas skulle
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den gången ligga i hållskuts; men min bror
Erik war så enwis at han nödwändigt wille
fara och bad derom så enträgit; så tilstadde
mina Föräldrar honom at fara, hwarpå han
reste samma eftermiddag til Sörmjöle som
är 1. 3/4. mil. Där förblef han då til Lördagen
då twå skutsar anlände, som til lycka skulle
norrut, och eftersom det war nog lidit på
qwällen så begärte han tillika med sin skuts
Cammerat at få ligga hemma öfwer natten,
hwilket honom tilstaddes. Så länge han der
fick wara i stilhet så kände han ej så mycket
till sin sjukdom; men när han nu kom ut i
rörelse igen så förwärrades han. Han skulle
först efter wanligheten sitta bakpå Chaisen
men det warade ej länge; ty han kunde
omöijeligen tåla skakningen, måste därföre
marchera sakta efteråt till fots, hwilket wäl
för honom war något drägeligare; men än-
dock så utmattade honom, at han med möda
kunde komma hem. Far och mor woro farna
til kyrkan, men jag och mina Syskon tillika
med Morföräldrarna woro hemma, då han
wid pass klåckan 9. om lördags qwällen kom
hem så ganska sjuk, at han knapt kunde
andas, som dock skedde ganska kort och,
som man säger, hipandes. Men som det ännu
återstod ett dygn af hållskjuts touren, så sade
han at han ännu dagen derefter wille fara
åstad, hwilket jag på det högsta war emot
och utböd mig, at sjelf fara i hans ställe; men
han sade: ”jag blir nock bättre til i mårgon.”
Hans skuts Cammerat kom ännu samma

qwäl tilbakas med sin och min fars häst hwil-
ka wi satte i förwar och förfogade oss til sängs.
Solen geck sedan upp, och min brors sjukdom
tiltog; så at han medgaf, at jag måtte fara i
hans ställe, som wärkstältes. Ingen skuts kom
sedan widare, så at jag feck fara hem med al-
lone samma söndags qwäll. Wid hemkomsten
fant jag wäl mina föräldrar för mig hemma;
men min bror så förwärrat, at han måste hål-

las wid sängen och kunde ej sjelf hjelpa sig ur
henne, hwilken sjukdom dageligen ännu mer
tiltog, och hade sit förnämsta tilhål i bröstet,
utur hwilket upgeck en odräglig myckenhet
slem, som lämnade från sig en ganska elack
lukt och stank. Efter par weckor började hans
bröst at swälla nederstwid, hwilken swults alt
mera och mera tiltog; så at hela hans högra
sida ifrån armen til länden war så tjock såsom
hade et mjölk tråg warit satt och stjälpt wid
hans sida, hwilken swulnad förorsakade ho-
nom odrägeliga plågor, som äfwen qwalde oss
i hjertat, som woro åskådare deraf.
Såsom wi alla sågo at dessa plågor woro

dödsens wärkeliga förebåd, och han sjelf ej
eller annat wäntade; så begärte han Präst til
sig. Nu hade han ännu aldrig blifwit delaktig
af den Heliga natwarden; men han war kom-
men til de åren då menniskan bör wetta hwad
denna heliga måltiden hafwer at innebära;
och derföre hade han ock, medan han ännu
war frisk, tillika med min syster Margareta,
warit några gångor hos Herr Comministern
Flur för at låta tentera sig i sin Christendoms
kunskap, af hwilken han också blef admitte-
rad til Jesu Christi Natwards åtnjutande när
de därtil skulle blifwa lysta. Men som han nu
desförinnan föll i denna swåra sjukdomen, så
begärte han samma Comminister Flur, sin
Lärofader, äfwen til skriftefader. Min far åkte
derföre efter honom och sedan han hade talt
litet med min bror; så communicerte han ho-
nom; och hwad nöije war det då icke at se hu-
ru hjerteligen och andäktigt han annammade
Natwarden; Ty hans gester syntes mig för 
naturliga för at wara twugna och sjelfgjorda.
Efter förrättat skriftermål skutsade jag åter
Presten hem igen.
I medlertid hade min sommar permision

i dessa dagar hunnit til slut hwarföre jag åter
måste begifwa mig til Staden med ett af sorg
upfylt hjerta öfwer min Brors swåra sjukdom.
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När jag tänkte derpå at denna sjukdom torde
blifwa hans död, så kunde jag ej annat än fälla
tårar öfwer hans afsaknad, som snart torde
instunda, dock gaf jag mig tilfrids tänkandes
ske härutinnan Herrans nådiga wälbehag; ty
det är alt godt hwad han gjör.

Straxt före min afresa till Staden köpte jag
för mina egna pengar 10. allnar walmar till
en klädning, hwilket jag lämnade til Fab-
riqveuren Strotman at låta färga det brundt;
men til olycka så satte han en ful rödbrun
färg derpå; men måste ändock hålla den til-
godo och lät så straxt gjöra klädningen deraf
efter den nya Swenska klädedrägten.47 Detta
war den första klädning, som jag sjelf har för
egna pengar tilrådt mig.

Som jag ofta lopp kring Staden i allahanda
ärender åt Magistern, så kom jag ock en qwäl
för samma orsak skull at gå till Herr Medi-
cinæ Doctorn Gresselius. När jag hade för-
rättat mitt ärende, så frågte mig Doktorn om
jag icke hade lust at blifwa Apothecare gås-
se? Som denna frågan war nog oförmodad
och owäntat; så kunde jag ej swara på henne.
Men då började han öfwertala mig dertill sä-
gandes: ”Om ni hade lust at blifwa Apothe-
care gåsse; så skulle jag recommendera Eder
til En god Patron, icke här; utan i en annan
Stad och detta goda tilbudet bör Ni nu an-
taga; ty jag wet ingen skickeligare än Ni där-
til. Det wore wist många som gärna skulle
wilja antaga samma fördelaktiga tilbud; men
den som är i behof af en sådan betjänt wil
hafwa en, som är både skicklig och besked-
lig, och har uti bref bedt mig at härstädes
upsöka åt honom en sådan. Och derföre har
mit wal fallit på Eder; ty jag känner Sten-
bergs beskedliga upförande, och wet också,
at Ni har lagt en god grund i Studier som äf-
wen kommer Eder till nytta om Ni blir Apo-

thecare. Jag wet Eder desein, at blifwa Prest;
men jag försäkrar Eder, at Präst wägen i des-
sa tider är ganska swår och trög och händer
icke sällan at en skicklig karl på honom måst
stå tilbaka gömd uti glömskans mörker. Men
deremot, om ni nu ger Eder til Apothecare
gosse; så kan ni innom några år sitta Apo-
thecare i någon liten stad”; med flera moti-
ver, som han kunde framdraga. Förenämde
project föl mig ej det ringaste i hogen eller
smaken; men för at icke stöta Doctorn, och
för at icke synas sätta alt för litet wärde på
hans tilbud, så swarte jag: ”Wärdet af den
godhet, som här Doctorn har behagat altid
wisa för mig och min wälfärd känner jag för
en sådan, som sträcker sig til högsta grade;
hwarföre jag aflägger min ödmjukaste tack-
sägelse. Hwad nu detta tilbud angår, som
Herr Doctorn har warit grasieuse, at mig fö-
reställa, så kan jag ej nu ge någott wist swar
utan beder allenast om betänketid tildes jag
får rådfråga mina Föräldrar härom och så wil
jag lämna wist swar.” Detta swaret lämnade
jag icke för det jag sjelf war wilrådig hwad
jag häruti skulle gjöra; utan på det jag sedan
så mycket lämpeligare och med mera styrka,
skulle kunna aflämna ett nekande swar. Ty
först hade jag sjelf, som sagt är als ingen lust
dertil; utan twärtom war det mitt fasta upsåt
at blifwa Prest. För det andra så wiste jag, at
det war aldeles emot mina Föräldrar, hwilka
jag först hade twingat, til at lämna mig til-
stånd, at studera, och hade wist warit af mig
illa gjort om jag strax derpå kulslagit deras
hopp at blifwa Prest; och för det tredje, så
kunde jag förmoda det, at församlingen sko-
lat ganska illa uptaga ett sådant steg sedan
de med sina frikostiga händer hade under-
stödt mina medellösa wilkor at dermed up-
muntra mig i mitt påbegynta.

Unge Herr Johan Christian Schröder war

130

walmar til kläder.

Project till nytt
vitae genus. 

310.
1778. 

Septemb:

311. 
1778. 
Septemb: 

Åter beskylning.

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:50  Sida 130



ännu i wårt Cammerat=skap ehuru han
snart skulle resa ifrån oss; ty han hade låtit
inhyra sig på ett skjepp som Jungman; eme-
dan han hade en öfwermåttan stor lust till at
fara till sjöss. En dag då han för oss berättade
denna sin snart förestående resa, började han
förebrå och beskylla mig, såsom hade jag up-
täkt någon af hans hemligheter som han mig
anförtrot hade och beklagade sig öfwer mig,
at jag så skulle förråda mina wänner. ”Nej,
kära Schröder,” swarte jag, ”jag wet ej en gång
hwarom du talar, och kan bedyra på mit sam-
wette, at jag ingalunda har uptäkt någon din
hemlighet, och kan icke heller påminna mig,
at du nånsin har anförtrodt mig någon sådan;
derföre beder jag dig at du då säger mig hwad
det wore, at jag så mycket tydeligare må kun-
na wisa min oskuld.” ”Ja,” swarte han, ”du
wet det nog sjelf förut och behöfwer ej vida-
re fråga mig om det.” Det gjorde mig högeli-
gen ondt, at han icke skulle wilja tro mig på
mina ord; utan tro mig wara så nedrigt sin-
nat, at jag skulle kunna föråda honom. Der-
för sade jag åter: ”Jag bedyrar heligt, at jag ej
wet hwarom du talar, och wet på mit sam-
wette, at jag är oskyldig, derföre beder jag dig
ännu en gång at du säger mig hwad det wore
för en sak, eller åtminstone för hwilken jag
den samma har uptäkt.” ”Jo för Magistern
har du uptäkt henne förledit år,” swarte han,
”och då wet du nog sjelf hwad det är.” Jag för-
säkrade honom ånyo at jag ändock icke wiste
det, och bad honom sluteligen yttra sig. Då
han änteligen sade: at jag hade sagt för Ma-
gistern, at Schröder hade sagt, det han endast
hade lust at segla och wille med tiden gifwa
sig dertil. Jag påminte mig då, at han hade
några gångor sålunda yttrat sig; men försäk-
rade honom at jag aldrig hade sagt det hwar-
ken för Magistern eller någon annan. Denna
hemligheten tycktes, wid första påseendet
wara af ganska ringa wärde; men war det än-

dock i anseende til honom. Ty man skal på-
minna sig, at detta war aldeles emot hans för-
äldrar, som wille, at han skulle studera, och i
den afsikten skickade honom til Umeå under
Magister Sædenii information; och när de då
utaf förutnämnde Magister, som äfwen war
af deras tanke, fingo höra at han ännu fortfor
i sin åstundan at resa til sjöss; så togo de det
ganska illa upp, hwarföre ock lilla Schröder
wid sin hemkomst undfick bannor och myc-
ken förträt. Sedan hans Far dog, så blef än-
dock slutet det, at han följde sin lust och
egen wilja.

Uti Tegman, Schröder och Allenius hade jag
ej altid de bästa Cammerater; utan de woro
altid inpå mig och snart sagt, efter ordsprå-
ket, ej annat än höllo hornet i min sida stän-
digt; och mina saker feck jag aldrig hafwa i
fred, jag måste ständigt wara deras tandtugg;
efter som jag hwarken wille eller kunde
rifwa= och slå ifrån mig såsom de. Jag will
framföra några få exempel, at man må kun-
na se deras upförande emot mig, Jag hade en
knif; den togo de och skar i sten med; så at
de fördärfwade honom. En gammal fiol hade
jag köpt; ty jag skulle låddas spela litet
ibland, den togo de och satte på kant opp i
bok=hyllan och igenom rör sköt ärter på
honom, hwilka togo bordt lacheringen af
honom och gjorde stora gropen efter sig.
Lilla Gustaf Ekenberg, när han war med oss
slog han en gång min bok ur hand på mig
och up i elden i spisen, hade jag ej warit så
snabber, at taga igen henne; så hade jag för-
lorat henne. Tegman kom ofta och råffade åf
mig boken när han märkte, at jag hade läst
någon ting mera än han, eller då icke han
läste. Och flera sådana uptåger som jag mås-
te tåla. Jag bad dem både wackert och al-
fwarsamt, men det war lika mycket, jag
gömde mina saker men de sökte igen dem
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åter. At gå och sqwalra härom för Magistern
wille jag icke, dels för det at det är en skam-
lig gärning, dels ock för det at jag derigenom
endast hade upretat dem så mycket mera
emot mig. Men en gång måste ändock
Schröder säga: ”Ni må säga hwad ni will, så
har Stenberg ändock ett ganska godt sinne-
lag; och jag wille gifwa ut en stor summa om
jag ägde hans sinnelag; ty hwem utaf oss
skulle wäl hafwa tålt så många oförrätter,
som han.” Detta uttalte han med sådan ac-
cent och gester, som woro för naturliga, at
icke öfwertyga mig, det han talte hwad han
mente. Härwid må man wäl tänka, hwad det
kostade på för mig at dämpa och innom sina
ordenteliga skrankor bornera min egenkär-
lek, i synnerhet när man hörer om icke just
sin owän, dock den, som tilfogar sig åtskil-
liga förträter, tala så mycket till sit beröm.
Natturligit wis gladde det mig mycket at i
synnerhet höra honom säga det. Men jag
sökte också at icke fatta för goda tankar om
mig sjelf; utan snarare mistro mig.

Någon liten tid derefter reste Schröder ifrån
oss, efter sin afsigt, at beskåda den wida
Oceanen och besiktiga dess strander.

Änteligen började isarna frysa til och Umeå
älf hade äfwen fådt bro. wid den tiden föll det
mig in at en lördag fara hem för att se huru
min bror Erik skulle må, som ännu war
ganska krank. Bölanders Lars skulle också
samma dag gå hem; wi skulle derföre följas
och beslöto at fara is wägen för at få skrinna
på skriskor. Wi följde södra eller sedan wäst-
ra landet åt, och hade i början med oss til säl-
skap några Tegs gåssar, som för ro skull woro
ute. De följde med oss ett godt stycke och så
wände de om. Isen behöfde all den styrka han
ägde; ty wi sågo flera wakor midt på ån, större
och mindre, och derföre hölt wi oss wid lan-

det hwarest wäl war ingen fara så länge det
war lång=grunna stränder; men isen war ock
derföre bedräglig emedan det war fallen litet
snö, som betäkte hans refwor. Sedan Tegs
gåssarna hade farit tilbaka skrinnade wi wid
pas en half fjerdedels mil, då wi kommo til
ett ställe hwarest war mycket brådjupa strän-
der, och följakteligen äfwen större ström än
annars. Wi betänkte ej detta utan höllo wår
kosa rätt fram ett stycke til des jag blef warse,
at jag med skriskorna skar hål på isen. Detta
påminte oss at skyndesamt begifwa oss på
landet. Då wi häldre togo det partiet at gå
landwägen ehuru oföret och snön geck midt
i benet, än at längre risqvera wåra lif på så
swag is. Detta war således den tredje gången,
som jag war på wägen at skrinna ned i isen,
hwarifrån dock Herren bewarade mig och
huru bör jag icke tacka honom derföre.

Wid hemkomsten fant jag, at min brors
sjukdom hade ganska mycket tagit til och
förwärrats, hwilket gjorde mig ganska ondt.
Jag feck då ej längre wara hemma än til
Måndagen, då jag geck tilbakas til Staden
igen; men nämnde icke ett ord för mina för-
äldrar, angående Doctor Gresselii proposi-
tion, at jag måtte blifwa Apothecare gåsse;
ty jag wille icke oroa dem dermed, emedan
jag förut nock wiste deras wilja. Min brors
sjukdom låg mig ständigt i hågen; och bad
jag ofta och innerligen at Gud snart wille
förkorta hans pina, antingen genom hans
återställelse til hälsan eller igenom en snar
död, hwilken jag ansåg drägeligare, än om
han längre skulle plågas uti sin smärta; dock
kom jag ihog, at man ej bör föreskrifwa
Gudi medel, tid och stund at hjelpa; utan
tänkte ske dock härutinnan Herrans wilje.
Han styrer wäl detta til et godt slut så wäl för
honom, som för oss. 
Emedlertid väntade jag dageligen på tid-
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ningar om min brors sjukdom, men dock
mera på hans död, emedan han dage:n för-
wärrades så at intet hopp war öfrigt. 
Emedlertid war jag nog bekymrat om

hwad swar jag skulle lämna Doctor Gresse-
lius, eller rättare, huru jag borde det inrätta,
at det måtte uptagas för giltigt. Härom tänkte
jag at rådfråga Magistern och sökte tilfälle
dertil; men han förekom mig härutinnan då
han en dag kom i min kamare och frågte mig
om icke Doctor Gresselius hade gifwit mig
ett projecte at blifwa Apothecare gåsse och
hwad jag tänkte i den saken. Jag gaf då honom
tilkänna min hjertans tanka, och sade; at jag
hade als ingen lust dertil. ”Det är rätt af dig
gjort” sade han och föredrog de samma skäl
til at afråda mig, som jag sjelf hade påtänkt.

Under de samma tiderna war Lars Bölander
färdig at gifta sig; ty han hade i hastighet gift
sig förut, hwilket äktenskap han måste ful-
borda. Såwida wi hade warit Cammerater
och goda wänner; så kunde jag ej undwika,
at biwista hans brölop, hwarefter jag åter
reste til Staden.

Något efter den tiden war jag en lördag up-
rester til Lands kyrkan hwarest jag om sön-
dagen blef buden til fadder för ett Lapp barn
hwars föräldrar woro hemma ifrån Bagböle.
Flera bonddrängar, hållandes sig för goda
härtil, refuterade at gjöra det. När jag det
märkte; gaf jag straxt mit samtycke; dels för,
at föregå dem med godt exempel, men för-
nämligast för det jag tyckte, at det war hwars
och ens Christeliga skyldighet.

Under alt detta wäntade jag alt ständigt på
nya tidningar om min brors tilstånd, som jag
till min sorg bekom af innehåll alt sämre och
sämre, tils des Magister Sædenius en afton
kommer in till mig, och med försiktighet

berättar om hans död och sista wandring.
Denna tidning så länge förmodat och på
wist sätt wäntad emottog jag med större
ståndaktighet, än som kan förmodas wid så-
dana tilfällen; ty jag hade länge beredt mig
på detta, och på wist sätt, ehuru wärke:n
sorgsen, blef jag ändock förnögd deröfwer, at
Herren hade hört mina böner och befriat
min bror ifrån sitt elände och så många plå-
gor. Men sedan Magistern hade gådt bort,
och jag såg mig wara allena; så war det första
jag gjorde, at jag på mina knän tackade Gud,
som så nådeligen hade hört mina böner, och
förbydt hans plågor i ett oförgängilgit lifs
härlighet, såsom jag hoppades; wid hwilket
tilfälle jag icke kunde hindra, at lämna na-
turen sin rätt, nämligen, at utprässa tårar ur
ögonen. Wid detta tilfälle fick jag ock lära;
at olyckan är dubelt drägligare at emottaga
när hon ej kommer oförmodat; utan är til
förene wäntat. Och si detta är orsaken hwar-
före en rätt Christen kan wara tålig och ej
blifwa nedslagen i motgången; ty ehuru
olyckan ofta kan drabba honom helt oför-
modat; så wågar, jag ändock påstå, at hon
icke kommer på honom oförwäntat; emedan
han wet at denna werlden endast är en jäm-
merdal, hwarest man sällan får dansa på
rosor. Och efter det han wet, at Gud är den,
som för nödig aga skul, tilskickar honom
motgångar; så kan han afwakta sina dagar
med tålamod. Men åter till min historia.

Denna bedröfliga nyheten bekom jag i bör-
jan af weckan: och eftersom hans begraf-
ning skulle ske Söndagen derefter; så begärte
jag om Torsdagen låf, at få gå hem för at
wara behjelpelig derwid. Hwad mötte mig
icke där för sorge tecken. Kistan förfärdiga-
des, hwilket påminte mig huru många nöj-
samma stunder jag med honom förnött
hade, hwilket ej litet förökte min sorg fast
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än jag ej kunde taga min tilflykt till tårar
den gången, hwilket snarare skedde när jag
war allena och i stilhet tänkte på min brors
hastiga bortgång. Fredagen sweptes liket,
och om Lördagen reste wi efter wanligheten
til kyrkan. Och den 24. söndagen efter Tri-
nitatis, begrofs min Bror, hwid hwilket til-
fälle mit hjerta wäl war bedröfwad men ock
tillika förnögd deröfwer at Gud hade så nå-
deligen gjort slut på hans Jordiska elände,
och suckade till Herran, at han äfwen af sine
nåd wille förhjelpa mig til ett saligt slut när
den stunden infaller. Men under alt detta
påtog jag mig dock en twungen förstälning
(jag säger med flit twungen) ty jag war än-
dock så barnslig, at jag wille äfwen synas så
sorgse utwärtes, som min Mor och Systrar;
så wäl hemma, när han bars fram at swepas,
som under begrafnings Procession; och der-
före hölt jag min näsduk merendels för ögo-
nen likasom at dölja min gråt; Men Gud skal
wetta, at denna sorgen ej beledsagades med
många tårar den gången; men wäl med hem-
liga suckar, som sagt är. Anledningen till
denna förstälningen tog jag till större delen
deraf, at jag såsom ett fel hade hört berättas,
det någon man wid sin hustrus begrafning
eller någon annan nära släktinge, hade gådt
i procession så fri och sedt sig ikring på alla
sidor, likasom det ej till det minsta hade
angåt honom, han hade, hette det widare, åt-
minstone bort ställa sig mera alfwarsam och
sorgse för skam skull; ty detta såg mycket
oanständigt och kalt ut. En slik förebråelse
wille jag undwika och åtog mig därföre den
förr omnämnda förstälningen. Sålunda kan
man, för at wakta sig för den ena= ofta för-
falla i den andra ytterligheten. Sedan alt war
förbi reste wi alla nämligen hela graföls Säl-
skapet på en gång hemm, och när wi åkte
igenom Staden klåckan wid pass 6. om qwäl-
len sågo wi, huru alla fönster woro illumine-

rade, och glädjen hördes öfwe alt; ty där fi-
rades Kron Prinsens Gustaf Adolphs hugne-
liga födelse, och döpelse akt. Då jag tänkte:
Se sålunda utdelar Gud somligom glädje, och
androm sorg om wart annat, ja så at den ena
ofta kan skratta, wid och i anledning af an-
dras tårar.

XIV. Capitlet.
Bröllopp, oförmodat gäst m:m: 

Detta stoijet geck börbi, och jag måste åter
förfoga mig til Staden till mit wanliga ar-
bete. Och näst derpå följande söndagar för-
kunnades å Predikstolen den äktenskaps
förening, som war slutat emellan Anders
Jonson ifrån Stöcksjön och Margareta Nils
dotter ifrån Stöcke; och brölloppet skulle in-
nan kort anrättas. Jag blef derföre, efter
wanligheten, af mina systrar och andra flick-
or öfwerhopad, med deras kryckrims förfär-
digande, af hwilka jag skref redan 5. a 6. Til
slut kom ännu en flicka i samma ärende,
hwilket jag ej så gärna wille åtaga mig för ti-
dens korthet skull; men måste ändock till
slut låfwa henne. Wid första tilfälle började
jag, at skrifwa på mitt ämne; men sedan jag
hade det til hälften färdigt; så skickade hon
mig det budet, at hon hade fådt en annan,
som hade skrifwit åt henne. Til hälften mis-
lynt öfwer det jag således skulle arbeta för-
gäfwes, kastade jag min skrift wårdslöst 
afsides, och tänkte aldrig mera se på den,
mycket mindre fulborda den.

Som nu den tilkommande brudens Far war
min Fars närmsta granne, och jag desutom
war i skyldskap med henne, (ty wi woro sys-
lingar); så blef också jag buden til brölloppet
wid det samma tilfälle som Magistern blef
ombeden, at förrätta copulations acten.
Hwarwid Herr Magistern påminte at det ej
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passade för mig, som hade en så djup och
nyss undfången sårg, at gå til bröllops: men
öfwerwunnen så wäl af Bjudarenas (Som
altid äro Brudgummen och hans Swärfar)
trägna anhållan, som af min begäran, gaf han
mig dock sitt tilstånd dertil, som skedde 4. a
5. dagar för brölloppet; ty jag måste bekänna,
at jag såsom all annan ungdom, såg gärna, at
jag måtte få wara med wid sådana tilfällen.

Samma dag eller ock den näst påföljande 
hade mina Cammerater Tegman och Alle-
nius fått fatt på min nyssnämnde halfskref-
na brudskrift, och gjorde sina anmärk-
ningar, förmodeligen på den Critiska sidan,
deröfwer, då Magistern i det samma steg in,
blef den warse och frågte ho auctorn wore.
De sade då, at det war min; ty de hade också
sedt en af de förra jag skrifwit, wid hwilket
tilfälle, Tegman war så hederlig, at han rät-
tade mig angående det, at hwar rad borde
börjas med en stor bokstaf, så snart hwar rad
gjorde rimslut. Straxt kom jag in, och Magis-
tern frågte om jag hade skrifwit den? Förträ-
tad deröfwer, at de hade wist honom mitt
bönåseri, som jag dock ej lät märka, tilstod
jag at det war mitt arbete. För hwilken och
til hwem är det skrifwit? frågte han widare,
hwarpå jag til swar berättade saken som den
war. Hwar efter jag af honom feck mycket 
låford; ty han sade: ”Det är ganska beskedligt
at du sålunda öfwar dig i det som godt är och
måst jag tilstå at det är så wäl skrifwit, som
man nånsin kan wänta af dig, som i den
wägen ej har haft någon underwisning; skrif
det nu färdigt; så skal jag corrigera det.” ”Jag
skulle wäl gjöra det”, swarte jag, ”men den
flickan, som bestälte det af mig, har låtit säga
mig, at hon har fått en annan, som har skrif-
wit ett kryckrim åt henne och således, så be-
höfs det ej.” – ”Har du då skrifwit några
förut?” – ”Jo jag har skrifwit 5. a 6. dels åt

mina systrar dels åt andra.” – ”Det war skada;
ty om du ej hade skrifwit andra förut; så hade
du kunnat fulborda hwad du begynt, i ditt
eller okändt namn.” – ”Kan det icke ske än”
frågte jag? – ”Nej när du har skrifwit så
många förut; så går det ej an at skrifwa så
många lika lydande.” – ”De äro intetdera det
andra likt, Herr Magister.” – ”Ja så då kan du
wäl skrifwa.” hwilket jag ock gjorde, och Ma-
gistern corrigerte, som ej bestod i mera, än
uteslutandet, af några onödiga ord. Sedan det
war färdigt, öfwerlämnade jag den åt Magis-
tern, som låfte i läglig tid upläsa det wid bröl-
lops bordet; hwarpå jag om Lördagen geck
hem för at till nästa dag rusta mig til bröllops.
I det man slutade första måltiden, säger Ma-
gistern: ”Här är ett bref, som jag ej wet hwar-
ifrån det är kommit; om bröllops Laget
behaga en liten stund låna öronen dertil wil
jag läsa up det.” Hwilket han gjorde, och fol-
ket satt och förundrade sig deröfwer, samt
kunde ej gissa hwem som hade det skrifwit,
dock hade en del mistankan på mig, ty de
kommo sedan och fråkte om icke jag hade
skrifwit det, då jag till slut ej kunde neka min
egenkärlek det nöijet, at bekänna det. Då ock
en begärte, få afskrifwa det. Men hwartil tje-
nar det at önska Guds wälsignelse öfwer
dem, som lika som med all magt stånga den
ifrån sig? Är det ej lika som at slå watten i et
såll? At dessa nyssnämda Contrahenters för-
hållande har warit sådant skal man af nästa
stycke få höra, ehuru det ej egänteligen hörer
til min historia. Jag kan ej lämna det obe-
mält; ty slikt lärer man aldrig hört.

Swärfadren Nils Jörans son hade ingen Son
utan endast 2:ne giftwuxna döttrar ibland
hwilka den äldre Magareta skulle få hemma-
net; ty lotten hade gynnat henne framför
hennes syster Catharina. Man wäntade såle-
des endast på, at en beskedelig måg måtte
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anmäla sig; men som personens behagelig-
het, så wäl i utseende, som upförande gjorde
en ganska liten parur; så war hon ej orsaken
til många slags=mål. Änteligen kom Anders
Jons son i huset redan 2. år förr än äktenska-
pet fulbordades. Andra året kom också hans
bror Nils Jonson såsom dräng i huset. All-
ting war wäl och i godt lag, och huru kunde
det annars wara; ty innan kort skulle det hål-
las bröllopp? Men i samma hwefwan hördes
något nytt; det sades, at så wäl Magareta, som
Chatharina, hade, af för mycket köttätande,
i en hast börjat växa och blifwa feta isynner-
het på tjockleken. Men ho må nu hafwa
skänkt dem så mycket kött? Hå den frågan
uplöses snart, Magareta hade ju en fästman,
som naturligt wis under frieri=tiden borde
wara gifmild. Men hwarifrån hade då Catha-
rina blifwit så wälsignad. Jo man ärindra sig
endast, at Nils Jonsson också hade warit ett
år i huset som dräng; han måste tilstå sitt
brått, och war således skyldig, at uprätta
hennes förfalna ära, genom äktenskap, lika-
som äldre brodren med äldre systren. De
yngres bröllop blef då upskutit till nästa
winter; ty som lysningen war redan förkun-
nat för det äldre paret, så kunde det ej ske på
en gång.

Föräldrarna måste tåla ett så wanhederligt
upförande, och ändock wara glada, at de, i
synnerhet den yngre icke aldeles lämnades
dem i sin wanheder. Nu fölgdes Swärfadren
och drängen, som ock snart skulle blifwa
den andra mågen, til skogen at hugga wed til
brölloppet, hwarest gubben, af en billig if-
wer, harm och förträt betagen, började ut-
fara i hårda ord emot drängen, och hans
frånwarande broder, ”som endast woro kom-
na” sade han, ”at wanhedra mitt hus, hwilket
är lönen, som jag har fått för alt det goda jag
eder bewist”. Drängen kunde ej längre tåla

så skarpa moraler; utan wille äfwen säga
något till sitt förswar; då han så ordade. ”Det
skulle wäl så tyckas, at Fader Nils Jöransson
har rätt at påstå; men om jag skal sanningen
säga så har jag wärkeligen ej förtjent at så
hårdt bemötas; hälst jag är aldeles oskyldig i
denna saken.” – ”Hwad? är du oskyldig;
hwem är då den rätta barnfadren? men du
har ju en gång ärkänt dig skyldig, och det är
alt nog at öfwertyga mig.” – ”Hwad jag har
gjort” sade åter drängen, ”är endast skedt för
at befria och uprätta så wäl min Brors; som
Er och er dotters heder, som annars skulle
ramla aldeles öfwer ända; således ser Far; at
jag är aldeles oskyldig, då jag friwiligt åtager
mig min Brors brott; ty han är wärkeligen
skyldig så wäl till det ena som det andra.”
Wid dessa orden swartnade det för Gubbens
ögon, i hwilken yrsla han ock högg sig så illa
i knäet, at han måtte ligga til sängs och kun-
de knapt med tilhjelp af sin kjäpp då och då
visa sig i Bröllops stugan. På Brölloppet wiste
sig den yngre dottren med full=spända segel,
färdig, at innan kort resa til Tyskland; hwil-
ket ock Magistern henne inför hela bröllops
laget förebrådde; men den äldre eller bruden
hade ännu ej hunnit så aldeles långt. Saken
war den, at Anders Jonsson fant mera behag
till den yngre, än den äldre, och derföre roa-
de de hwarandra wid tilfälle; men som han
hade större lust til hemmanet än dötrarna,
hwilket åter hörde den äldre till, och som
han märkte följderna af sit plägade umgänge
med den yngre; så wille han ock taga fasta på
den äldre, på det han måtte wara försäkrad
om hemmanet. Se sådant war deras upföran-
de för brölloppet, och deras sammanlefnad
blef sedan ingalunda bättre; ty den war bak-
wänd på alt sätt; så at ock hans swärfader,
sedan han blef änklinge måste fly ur huset
och gifte sig med en gammal piga, som hade
en liten gård, hwilket han äljäst ej hade
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gjort. Som detta brölloppet war besynnerligt
uti alt så hände äfwen den omständigheten,
at Olof Jonssons ifrån Stöcksjön hustru,
brudgummens swägerska, föll i barnsäng
första brölopps afton, så at man straxt efter
wigslen feck Christna barnet. Men nog om
detta ämne.

Änteligen är jag nu kommen til ett ställe i
min Historia, hwarwid mitt upförande haf-
wer warit sådant, at jag bör blygas. Jag har
länge stridt med mig sjelf, om jag skulle an-
föra det eller ej; Men som jag har engång låf-
wat, at anföra alt hwad mig är händt til min
egen rättelse; så wil jag det icke förbigå, utan
så wäl med detta, som andra mina fels anfö-
rande ärkänna mig wara en stor syndare in-
för Gud, och med allo magt sträfwa derefter,
at hos denna altseende Herren winna nåd
och förlåtelse; samt med bön anropa honom
hjälpa mig desamma härefter emotstå och
öfwerwinna. Min Läsare torde utan twifwel
minnas hwarutinnan min hufwud böijelse
består, den jag redan förut har nämnt, och
äfwen låfwat, at wisa huru wida jag den
samma har öfwerwunnit. Se Pagina 130. d: B:
denna låfwen måste jag nu upfylla. Jag lär
äfwen hafwa nämnt Magisterns piga Anna;
en person omtrent 40. år med ganska liten
behaglighet och alsingen skönhet. Denna
samma person, när hon om qwällarna ibland
kom i min kammare i något ärende, fälde
följande ord, isynnerhet, om jag redan hade
lagt mig: ”Får jag ej komma och ligga med
dig?” Detta skedde wäl på skämt; men der-
wid tycktes ändock röijas något mera. Dels
swarte jag ganska litet och kalsinnigt på
denna frågan, dels ock teg jag helt stilla och
låddes ej förstå eller höra henne. Någon tid
derefter kommo mina Föräldrar til staden.
Och som de litet öfwersågo mina kläder och
annan min hushålning och funderade om

mina söndriga sängkläder; så sade Anna, som
ock war närwarande, fast raillerande: ”Jag
har hållit på narras med Stenberg ibland och
begärt ligga bredewid honom; men han är ej
utaf dem, som låta låcka sig.” Härpå swarte
mina Föräldrar litet äfwen raillerande; men
jag teg och tänkte: Du hade wäl kunnat hålla
inne med denna complimengen. Och blef til
hälften förträtad, ty ingen ting mindre än
sådant kunde då falla mig i sinnet.
Inemot 4. eller 5. weckor derefter, då det

war redan så långt lidit på hösten at man hwar
dag wäntade wintern, skulle jag gå ett ärende
i Staden, då jag på gatan straxt mötte Besö-
karen Lindberg. Såsom bekanta fölgdes wi
och började prata om allahanda, då Magis-
terns piga, den nyss nämnda Anna (jag mins
ej af hwad anledning) äfwen blef ämnet till
wårt tal. Frågan war om hennes ålder och
Jungfrudom m:m: hwilket senare Lindberg
sade sig helt wist weta at hon ej war. ”Skal jag
tro det?” frågte jag; med någon sorte nyfik-
enhet. ”ja det är otwifwelaktigt”, swarte han
med detta tillägg: ”dock säger jag ej detta, at
du deraf må taga anledning, at gjöra någon
för närgången undersökning derom.” ”Åh
nej!” swarte jag med något kalt löije.

Men innan weckans slut hände mig, som
Konung David, at en främmande gäst an-
mälte sig hos mig, som åstundade undfäg-
nadt warda. Ty hogkomsten af Annas rail-
lerande påminnelser och begäran, Samt för-
säkran om en wiss seger wid minsta anfall,
så wida jag wiste, at hon förut hade warit
däran, upwäkte denna gästen och gjorde ho-
nom så mycket mera näswis. En afton sedan
jag redan hade lagt mig och hon kom in
ropte jag til henne, at hon skulle komma til
mig: jag hade något at tala wid henne. –
”Hwad är det?” – ”Ja, ja kom hit skal du
straxt få höra.” Men hon foråf sin wäg; och
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min gäst måste således ännu fasta. Andra
qwällen försöktes samma moÿen men åter
förgäfwes. Imedlertid fans hos mig många
stridiga tankar, hwarmed jag försökte, at ut-
drifwa min fatala gäst; men den öfwertygel-
sen han hade, at lätt kunna ärnå sit ändamål
och kundskapen om, at hon låg helt allena i
bryggstugan näst intil gjorde honom endast
mera enwis och efterhängsen, och kom mig,
at tredje qwällen stiga up ur min säng, och
söka den förr nämnda Person. I början trod-
de hon (såsom hennes ord föllo) at jag på
något sätt hade blifwit skrämd, och sökte så-
ledes hennes sälskap, hwilket gjorde, at jag
feck tilträde.
En fjerdedels timma hant knapt gå förbi,

då en stor oro innom mig sjelf upwäktes, af
fruktan, at någon torde komma och bulta på
dören samt blifwa oss warse. Det war mig der-
före omöijeligt, at längre trifwas på detta fa-
tala stället, hwarföre jag hastade i min kam-
mare. Häraf ser man huru litet lås och bom-
mar kunna befria en ifrån ett gnagande sam-
wete; ty så snart jag war kommen i min kam-
mare, såg jag straxt fasan af den wägen jag
nyss war kommen ifrån. Och det första jag då
gjorde war, at jag föll ned på mina knän wid
min säng, för at hos min Gud afbedja min be-
gångna synd; samt anropa honom om hjelp,
at derefter kunna emotstå och öfwerwinna
denna frestelsen.

Du flatnar förmodeligen härwid min läsare
och tänker: War det då tid at bedja? eller war
det ej at uppenbarligen försmäda Gud, at
komma så oren och kasta sig ned för den He-
ligaste och rättfärdigaste. Men gifwe Gud, at
hwar och en menniska, så snart hon märker
sig hafwa fallit, måtte efterfölja mitt exem-
pel, jag önskar, at de med lika upriktighet,
och upsåt men med mera framgång måtte
falla sin Gud tilfota och afbedja sina öfwer-

trädelser. Jag säger: med mera framgång; ty
näst derpå följande natt förhölt jag mig i alt
på samma sätt. Några dagar kunde jag wäl då
förmena min omtalta gäst at få sin wilja
fram; men femte qwällen war det åter omöi-
jeligt, han skulle förnöijas; den Scenen war
ej eller på något sätt de förra twå olik. Se då
min Läsare huru litet menniskan förmår
sedan begärelsen har fått fast inrymme i
hjertat; derföre, eho du äst, dämpå med en
trägen bön din begärelse uti des linda, så skal
du icke öfwerwunnen warda.
Det war för mig ej nog, at mitt egit sam-

wette war mig en anklagare; utan flera skulle
äfwen plåga mig; Och dessa woro mina skol
Cammerater, hwilka dageligen brydde mig
härföre. Hwad det då kåstade för mig at neka
härföre emot mitt egit samwette, och slå de-
ras tal til skämt, det kan jag nu ej utsäga, men
lämnar hwar och en om sin reputation öm,
det at besinna. Imedlertid grublade jag myc-
ket uppå huru och på hwad sätt, de hade hä-
rom kommit under wäder; men kunde det ej
utgrunda. Men när de härutinnan blefwo mig
för närgångna; så tog jag äfwen uti något
hårdt; sägandes: At de borde wetta, at uphöra
med sitt skämt när de en gång hade börjat;
och at jag ej (såsom oskyldig) kunde tåla, at
de roade sig på min bekostnad. hwarigenom
jag sedan feck någorlunda ro för dem.

Åtta eller tio dygn gingo förbi, som jag kun-
de öfwerwinna mig sjelf; men då waknade
åter min gäst, hwilken wille så mycket mera
blifwa plägat, som han hade ännu twänne
skäl dertil. Först wille jag tilse: om ock mina
Cammerater skulle äfwen då kunna få kun-
skap derom. Och för det andra skulle det
wara för sista gången; ty jag hade beslutit at
säga det åt Anna, på det jag derigenom måtte
bindas at hålla mitt beslut. Jag trädde så åter
på min gamla wäg, och när jag hade legat en
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liten stund, säger jag, efter mit beslut till
Anna: ”Wi skal nu sluta med dethär” – ”Ja
tils härnäst”, swarte hon. – ”Nej alfwarsamt,
böra wi icke uphöra; ty det är stor synd, lät
oss betänka det.” ”Jaja,” swarte hon ”det är
sant, det må då så ske.” Detta war nu den
fjärde, och tillika den sista gången, som jag
gjorde henne et sådant besök. Och fast än jag
måst tilstå, at jag under dessa visiter, geck
ganska långt, så bedyrar jag dock, på mit
samwette, at, om hon ännu hade haft i be-
håll sin klenod; (som dock långt för detta
hade, efter hennes egen bekännelse, blifwit
förlorat) så hade det ej kunnat sägas, at den
af mig fulkomligen blifwit læderat, och jag
kan gjöra ed derpå at jag ej hade förloratt
min swändom. Men hwad, som hölt mig til-
baka war endast fruktan för påfölgden; hälst
äfwen hon hade samma fruktan, såwida hon
sade sig ännu äga fruktsamheten, hwarföre
jag ej wågade skrida till fulkomligt åtnju-
tande. Ty, tänkte jag, skulle det hända någon
ting, så wore min lycka totaliter förlorat.
Efter detta samtalet med henne hastade

jag i min kammare hwarest jag åter såsom
förra gångorna, på mina knän ifrigt bad min
Gud om nåd at bättra mig och om hans Andes
hjelp, at stå dessa och slika frästelser emot.
Han hafwer ock sedan intil denna dag så för-
hulpit mig, at jag aldrig hafwer rört wid nå-
gon qwinsperson i det afseende eller i den wä-
gen mera än at jag en gång har tagit en piga
ifamn hwarom framdeles. Men huru ofta jag
har måst kämpa och strida emot begärelsen,
wet allena Gud, som genom sin nåd, hafwer
hulpit mig dem alt mer och mer at öfwer-
winna. Detta har ock lärt mig huru nödigt det
är, at alfwarligen bedja: ”Inled oss icke uti
frästelse.” Och wid det första tilfället, som
jag sedan träffade mina föräldrar, så war min
första fråga: huru snart de ärnade gå til skrift?
på det äfwen jag därigenom måtte få förena

mig med Gud, och än widare afbedja min
synd.

Det slog ej felt, at icke mina Cammerater
dagen efter wiste härom; ty de fingo nytt lif
at åter bry mig derföre; hwarwid jag ännu
mera undrade hwadan, de hade kunnat ärnå
denna kundskapen; ty at Anna hade gjort
dem derom underrättad kunde jag ej tro;
emedan det stridde så wäl emot hennes som
mitt interesse. Men til slut föll mig en tanka
in, som war den: at mina Cammerater måste
hafwa warit första orsaken, till mitt oförlåte-
liga upförade. Tiläfwentyrs, tänkte jag, haf-
wa de ifrån Apotheqvet köpt något retande,
och blandat det i min mat, i hwilken inbil-
ning, jag ännu styrktes af den omständighe-
ten, at jag uti min mjölk bytta blef warse
likasom något pulfwer hade warit ibland
mjölken. Och om så är hafwa de wäl lurat ut
mitt upförande på något sätt. Wid den tan-
kan blef jag wäl ganska förargat; men som
jag ej någon ting wist kunde härom ut-
grunda; så feck jag hafwa det, som jag hade
det. Men bad dock och beder än, at om de
woro häruti brottsliga, det Gud måtte förlåta
dem det. Se sådan war denna min swaghet,
min Läsare. Är du häruti renare; så förgät ej
at tacka Gud för den nåden; men äst du lika
brottslig, så war ej sen at bättra dig; ty en
botfärdig blir ej af Gud förskuten, då en
halstarrig uteslutes ifrån Guds åskådande.

Jag kan ej wist påminna mig om jag i denna
min Historia nånsin förut har nämnt om en
annan bonde son i Umeå Socken, som äfwen
hade begynt at studera, Och som Hans Far
Daniel Daniel son i Röbäcks by war riker
karl; så sände han sin son, Israel Sticksen wid
namn til Hernösands skola. Denna bonden,
högfärdig öfwer sin rikedom, tillika med
hans slägt hade mycket at prata om mig, och
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kunde aldrig, jag wet ej af hwad orsak, anse
mig med nögda ögon. Och hwad de hade at
säga, eftersom alt annat felades, war, at det
ej på något sätt skulle gagna mig, at jag stu-
derade hos Magister Sædenius, det war en-
dast, at onyttigt förnöta min tid, hwarföre
de ofta rådde och sökte, at öfwertala min Far
at taga mig dädan, så framt han wille, at jag
måtte winna några framsteg, med flera så-
dana bekymmer, som de hade om mig. Men
min Far låddes ej höra alt sådant; utan förlät
sig på Herr Magisterns gifna löften. Fast än
han, genom wänner och wäns wänner, ofta
fick höra deras spe glosor, hwarigenom de
blåttade sin Jalousie. 

Wid denna tiden hände en afton sedan wi
hade fådt låf, mina Cammerater hade gått
bort och jag war i begrepp at gjöra eld, at
Magistern kom till mig och började hårdt
banna mig och wille påbörda mig at jag hade
tagit hans wed och brändt up (N:B: jag har
förr omnämnt, at mina Camerater höllo den
wed som brändes om dagen i skol kamma-
ren, och jag hölt den, som jag brände till nat-
ten) jag sade wäl nej; men som jag af naturen
war timide och blyg; så kunde jag ej stort wi-
dare förswara mig utan teg, hwarföre han
långa stunden ändock fortfor at föreställa
mig brottets widd, då han äntel:n sedan geck
bort. Detta kunde ej annat än högeligen för-
trätta mig hälst jag på mitt samwete wiste;
at jag witterligen af hans wed ej har tagit så
mycket som en tandpeta: Och kunde ej ut-
grunda, af hwad anledning han hade kunnat
falla på den tankan; dock lärer han tyckt, at
det geck för litet åt af min wed. Och som jag
straxt derefter skulle uti wedlidret hugga
sönder wed åt Herr Magistern; så kastade jag
i förargelsen 2. a 3. bölor48 af min wed uti
Magisterns wedhög ehuru jag på mitt sam-
wette wiste min oskuld, på det jag skulle

wara så mycket säkrare, at jag icke hade tagit
utaf hans wed. Dock lärer förargelsen warit
största driffjädren til detta steget.

XV. Capitlet.
Viaticeringar och mera som ej kan
specificeras. 

Jul=Högtiden nalkades och jag skyndade
efter wanligheten hem, och tänkte på huru
jag under ferien måtte fortsätta mitt viatice-
rande i den återstående delen af Socknen.
Jag reste därföre d:n 20. Dec: eller 4:de Sön-
dagen i Adventet til Lands Kyrkan, hwarest
jag sökte igen en af Annas slägtingar, som
hette (om jag mins rätt) EManuel Person,
med hwilken jag samma eftermiddag fölgde
til Håkmark. När wi, klåckan wid pas 5. om
qwällen, hunno fram till nyss nämnde by
fölgde jag honom först hem till sitt hwarest
jag betingade mig nattqwarter, och geck
emedlertid ut i byn på min upbörd. Men när
jag hant till sista gården til syden frågte mig
wärdinnan i huset; hwarest jag skulle hwila
öfwer natten; och med det samma tilböd
mig husrum om jag ej redan hade tingat mig
in på något annat ställe. För denna höflig-
heten tackade jag, och gaf tilkänna, at jag 
redan hade tingat mig natt Härbärge hos
Emanuel Pers son. ”Om så är,” swarte de mig,
”så bör ni wakta Edra pengar wäl; ty det fol-
ket bruka långa naglar om de endast komma
der åt; så at om ni ej är warsam; så kan ni för-
lora Edra styfwrar. Derföre om ni här wil
hålla till godo husmans kost; så skal det wara
oss kärt.” – ”Om så är,” swarte jag, ”så tackar
jag för tilbudet och tar det gärna emot; men
de lär tiläfwentyrs wänta på mig, och kunde
förtycka om jag ej kommer dit; och hwar-
med skal jag då ursäkta mig.” – ”Ni kan säga
at ni war trötter, så at ni ej årkade gå så lång
wäg i oföret och mörkret.” (det hade ock
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wärkeligen fallit något snö och wägen war ej
eller så kort.) Detta rådet fant jag ganska
godt, och blef således qwar på stället, hwil-
ket jag ej feck skäl, at ångra; ty wärds folket
woro ganska artiga och beskedeliga emot
mig, och därjämte mycket glada och muntra,
isynnerhet wärdinnan, som hela qwällen
språkade om allahanda sina afairer.
Efter en timmas tid kom då Emanuel Per-

sons lilla dotter dit och sökte mig, samt fråkte
mig om jag ej, enligit mit löfte, skulle komma
till dem, hwarpå jag gaf, ett efter mitt beslut
passande swar. Och när jag dagen derefter
kom til honom ursäktade jag mig widare.
Sedan geck jag til Flurkmark, hwarest jag

såg en gumma baka tunbröd, som war mycket
swart och swagt; hennes gröt i et fat såg också
ut såsom hade den warit kokt utaf damb. Ach!
tänkte jag det är ej för alla munnar så fett.
Samma eftermiddag geck jag åter tilbakas til
Håkmark och tog nattqwarter i sista gården
emot norden, hwarest jag ej blef så wäl här-
bergerat, som på första stället, hwarken i an-
seede til snygghet eller sängkläder, ehuru jag
på långt håll war litet slägt der i gården. Dagen
därpå eller den 22. Dec: wiste de mig på och
beskref för mig en wäg öfwer skogen, hwilken
förde mig til Tjälamark, ehuru jag sällan såg
något wist tecken til spår. Der träffade jag
Ländsman Nordbäck, som uphandlade hö,
med hwilken jag trodde mig få sälskap til Kyr-
kan; men som han ej war färdig afmarcherade
jag dädan til Grubbe, hwarest jag gack in til en
skomakare som jag hade ärende til.

Sedan jag hos honom hade rastat ut stälde jag
min kosa hemåt gerad förbi kyrkan och ham-
nen öfwer ån, wid hwars södra brädd är en
lång och brandt backe. När jag hant til den
samma, war där en gammal gumma, bläck-
slagarens hustru ifrån Röbäck, som arbetade
derpå, at draga sin kälka, den hon hade några

påsar på, upföre backen. När jag såg, at hon
med möda sjelf kunde komma upföre, sade
jag: ”Ge repet åt mig så skal jag hjelpa Er
draga kälken upföre backen.” Hwilket hon
tillät. Då jag war upkommen och såg mig til-
baka; så hade gumman ganska litet avancerat,
och som jag ej gaf mig tid, at wänta; så tog jag
kälken med mig och började gå. Men när jag
hade lagt par hundrade steg til rygga, tänkte
jag: tör hända Gumman känner mig intet,
och nu redan fruktar at jag far bort med alt-
sammans, jag måst nu därföre lämna kälken
här. Jag ångrade derföre, at jag ej frågte Gum-
man hwarest jag skulle lämna kälken så hade
jag dragit honom med mig ända til Röbäck.
Men at wänta henne gaf jag mig ej tid til för
det snart instundande mörkret skul. Jag läm-
nade då kälken och geck hem hwarest jag Ju-
lade med mycken förnöijelse.

Wid denna tiden hade Magistern hos sig ofta
en dagswärks karl wid namn Zacris Zacris
son, som war honom behjelpelig uti åtskil-
liga arbeten. Nu såsom jag som sagt är ibland
måste wara med uti allahanda arbete; så kom
jag, at ofta följa honom. Och när wi då kom-
mo at tala om mitt studium och min bort-
resa; så sade han altid: At så snart jag skulle
komma hem och predikade för församling-
en, så wille han skänka mig en plåt ehuru
fattig han än war. detta löfte uprepade han
ofta; Hwarwid jag tackade, men tänkte; jag
wore kanske mera nödig om den plåten nu
än då; ty det lär wäl fordras ansenligt pengar
för at blifwa Student, hwilket äfwen pigan
Anna sade honom en gång när han uprepade
sitt löfte, hwartill han ej annat swarte än at
han först wille ge mig när han finge höra
mig Predika. Då jag tänkte löftet är godt och
wälmenande nog, men det kan efter en så
lång tid lätteligen förglömmas; men efter du
så ofta uprepar dit löfte; så wil jag åtmin-
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stone lägga det på minnet får se huru det up-
fylles; icke derföre at jag så särdeles wäntade
det af honom; ty jag kände hans snäfwa wil-
kor; men för det han så ofta talte därom. 

Så wida det ännu återstod en del af Socknen
som jag ej hade besökt, så wille jag börja
Nyåret med at resa dit. Ifrån kyrkan Nyårs
dagen fölgde jag med kyrkfolket til Essmark,
hwarest jag tog natt härbärge hos en af min
Mormors slägtingar, hwilken jag mötte med
sin man straxt wid Staden, färdig, at resa til
sina föräldrar i Bygdeå, då de bådo mig resa
in til dem och blifwa öfwer natten ehuru de
ej woro hemma. Dagen derpå reste jag med
de ifrån långt aflägse byar qwarblefna kyr-
kofolket til Twaramark hwarest jag hade natt
härbärge i den så kallade Slompar gården,
hwars första husbonde war den samma, som
smidde min penknif, som jag har omtalat
pag: 68.; men den sednare eller då warande
Husbonden Håkan Jonsson bad mig hälsa
ganska mycket til Herr Öfwer Inspectoren
Callmeijer när jag skulle komma til Åbo, ty
han sade sig hafwa warit hans Lärjunge, at
skrifwa och räkna. Söndagen därpå war Näs-
ta Söndagen efter Nyåret, då jag hölt bön för
dem och läste Predikan ur Postillan, hwilket
byamännen tyckte mycket om.
Samma dag eftermiddagen reste jag med

mitt förra sälskap förbi GunnesMark up til
TalsMark, hwarest jag tog nattläger hos en
bonde Johan Persson, åt hwilkens son jag en
gång hade skrifwit ett kärleks bref. Som en
annan by Bulmarkwid namn låg helt nära in-
til; så geck jag samma qwäll, dit at expediera
den ifrån mig. Där kom jag in på ett ställe,
som mera liknade en jordkula än en stuga.

Dagen derefter marcherade jag tilbakas til
Gunnes mark, och sedan jag därifrån war fär-
dig, geck jag under det, det snögade häftigt,

öfwer skogen en half mils wäg, som war gan-
ska ussel och gropiger, och kom på landswä-
gen, som ligger norrut, straxt wid Pålhböle by.
Knapt hant jag in i den ena gården förrän en
resande, en Sergeant Sundström, åker äfwen
in på samma gård, at litet rasta för det myck-
na oföret skull. Då han feck höra mitt ärende
berömde han mycket mitt företagande, gaf
mig äfwen 2. sk: och lät därjämte påskina
mycken ömhet emot mig ehuru han ej förr
hwarken kände eller hade hört talas om mig.
Då han reste dädan sade han: ”jag hade gärna
önskat, at kunna taga Er med på släden; men
som jag har så tungt las och det är ett så swårt
före så kan jag det ej gjöra.” Jag tackade hon-
om för hans godhet, tilläggandes: at jag trod-
de mig årka gå fram efter det ej war så långt.

I sagta mak promenerade jag efter honom
och kom til Säfwar i mörkningen. Jag feck då
straxt höra, at byamännen woro samlade hos
gästgifwaren i bystämman, hwarföre jag,
sedan jag hade tingat mig nattqwarter på ett
ställe, äfwen hastade dit. Jag föredrog mitt
ärende, som blef gunstigt beswarat. Hwad de
sins emellan hade at Conferera om, war en
Process emellan dem och Täfte=Boarne. Jag
feck då läsa up handlingarne, hwilka dem til
förklaring woro Communicerade. När detta
war slutat, kom en bonde ifrån Twaramark
äfwen dit, och för dem berättade huru jag
hade hållit bön och läst predikan för dem,
och berömde mycket mina gåfwor. De wille
då äfwen höra dem hwarföre de togo fram en
Postilla, utur hwilken jag läste et stycke af en
tillämpning, hwaröfwer de betygade sitt wäl-
behag. Men när jag samma qwäll och morgo-
nen derpå besökte dem i hwars och ens hus;
wille det ej särdeles rendera i span. En släg-
tinge bodde wäl ./4. mil ifrån byn, som war
någorlunda wälmående; men som det war så
afsides, och ingen wäg för den nyss förwekna
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uren; så kunde jag ej komma dit.
Följande mårgon begaf jag mig derföre

härifrån til Täfte, hwarest jag besökte de bön-
der, som jag förra gången ej träffade. Sedan
jag blef underrättad om wägen; wandrade jag
til Täfteböle ur landswägen ./4. mil, och der-
ifrån ledig öfwertalte jag en dräng, at på ski-
dor följa mig öfwer skogen till Jaggmark,
hwarföre, jag låfte hans föräldrar en kok=fisk
af min Far. Här låg jag öfwer natten; och se-
dan jag dagen efter, som war Trettonde dagen,
hade hållit bön för dem, geck jag genom Ess-
mark och Staden hem. 

Sedan wi i Stöcke hade dansat Julen ut på
20:de Jul, så fingo wi kundskap om, at de i
nästa by Degernäs skulle gjöra det samma,
par dagar derefter. Och som det endast war
en fjerdedels wäg dit; så beslöto en del af
Byssens ungdom, at resa til dem för at del-
taga i deras ro. I den afsikten kom några till
oss om qwällen, sedan mina föräldrar och jag
hade lagt oss och ibland dem war äfwen min
förr omtalta halta Cousine Catharina. De
wille då at jag och mina Syskon nödwändigt
skulle gjöra dem sälskap; men min Far wille
på intet sätt släppa oss åstad. Mina Syskon
woro, efter wanligheten, mycket hugade för
resan; men jag, ehuru jag annars ganska gär-
na wille wara med wid sådana lustbarheter,
hade dock nu als ingen lust därtill, hälst när
jag märkte, at det war min Far så mycket
emot. Men huru det war; så lämnade Cou-
sine Catharina min Far ingen ro förr än han
måste låfwa oss at få fara, och han war äfwen
så god och lät oss få taga hästen; men gaf oss
derjämte den stränga befalning, at wi klock-
an 12. skulle fara dädan. Emot min wilja mås-
te jag då således resa, och kunde derföre ej
hafwa någon ro eller förnöijelse därstädes.
Klockan hant derföre knapt blifwa 12. förr
än jag påminte mina Syskon om återresan;

men de wille för ingen del resa förr än som
inemot mårgonstund. ”Ja,” swarte jag, ”wil
icke Ni resa; så tar jag hästen och far hem.”
hwarpå jag geck ut och började spänna före;
ty jag wille icke i den delen wara min Far
olydig, och då nödgades äfwen de komma
med, halfförträtade på mig, som hade så
brottom.

Ibland alt annat påminner jag mig at jag up-
handlade en kortlek för 3. mark i afsikt, at
sälja den till Poikarna i Stöcke, hwilka ofta
brukte, at spela med dem; ty för min del har
jag aldrig haft någon synnerlig lust för at
spela kort aldraminst på pengar; ty jag tap-
pade då merendels. Men när jag då kom hem
med min lek så wille de ej köpa den, efter
den war så gammal och dyr. Men efter myck-
et nödgande; så togo de den änteligen af mig,
wid hwilken handel jag blef så ledsen, at jag
beslöt, at aldrig mera köpa någon kortlek åt
dem. 

Efter tjugonde dagen begaf jag mig åter till
Staden och när jag en tid derefter kom i ett
ärende til Doctor Gresselius; så gaf han mig
til skänks Clairauts inledning til Geomet-
rien,49 hwilken han bad mig flitigt läsa.
Hwilket jag flera gångor warit ärnad och be-
gynt at gjöra, men har altid blifwit förhind-
rat, och har ej sedan kunnat fortfara förr än
jag skulle börja på nytt igen. Nu är hon läst
til slut.
En af min Fars Cousiner i Staden dödde

detta år på ett wåldsamt och ynkeligt sätt.
Hennes man war en Borgare, en lidderlig sälle
på alt sätt och hette Forsberg. Hans enda son
Lars förgat ej at träda i sin fars hederwärda
fotspår, hwilket gjorde, at de råkade i fattig-
dom och elände, detta nödgade hans hustru,
at ibland söka något förwärf på lands bygden.
Uti ett sådant ärende war hon bortrester upp
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åt landsbygden dock blott til fots. Hon hade
där uphandlat sig några bockskin och wände
sig med dem hemåt. Hennes man, Son och
Sonhustru väntade flera dagar efter den ut-
satta tiden på hennes hemkomst; men förgäf-
wes, derföre måste man ut at söka henne, och
genom efterfrågan feck man höra, at hon
hade kommit på 3/8. mil när staden, hwarest
hon hade warit in på en krog, at wärma sig
hwarifrån hon klåckan 6. eftermiddagen helt
allena, i mörkret, i den strängaste köld och
största urwäder hade gifwit sig på wägen
hem. Och som ingen i Ytterhiske by hade
blifwit henne warse, så kunde man förmoda
at hon uppå den halfwa fjerndelen hade om-
kommit. Folk blef derföre upstämd så i Sta-
den, som de näst intil liggande byar, at söka
henne, då de änteligen emot qwällen kommo
och förde henne död i en släda. De hade fun-
nit henne i en tom och öppen Sjöboda wid ån
liggandes på hårda gålfwet, hafwandes sina
bockskin under sitt hufwud. De sågo då ty-
deligen, at hon hade förlorat wägen i mörkret,
och sedan hon hade wadat sig trött i djupa
snön, hade hon oförwarandes kommit til en,
fast ej så hög, dock något brant åbacke, utföre
hwilken hon hade fallit; och som hon då
straxt bredewid hade blifwit bodan hwarse,
hade hon gådt derin, hwarest hon i den posi-
tur, som sagt är, hade frusit ihjäl. Hennes
man, som tilförene slog och hanterade henne
illa, geck då på gatan i fyllan och wrålade så-
som et tok och jämrade sig öfwer hennes
frånfälle. Denna händelsen hörer wäl ej nu
til min historia; men framdeles skal man få
höra at den indirecte hörer dertil, hwarföre
jag har andragit den.
En Lördag begärte jag låf af Magistern, at

få gå hem; och som jag wid det tilfälle hade
så lägligt; så geck jag Söndags eftermiddagen
til Stöcksjön, at viaticera. Här bodde en Gubbe
Daniel Daniel son kallat, som war mycket ri-

ker; men tillika så girig och snål; at han knapt
nändes äta sjelf; mycket mindre ge bort nå-
gon ting åt andra. I en utaf hans närmsta
grangårdar frågte de mig: om jag redan hade
warit hos honom? hwartil jag swarte: ”nej.”
”Så bör Ni gå dit; men om Ni kunde träffa
komma dit när Gubben wore borta, eller
blott träffa hans hustru utan Gubbens wet-
skap; så wore Ni lycklig; ty hon är en ganska
hederlig menniska, och meddelar gärna af sitt
öfwerflöd åt behöfwande; men i Gubbens
närwaro törs hon ej röra sitt minsta finger.”
Jag geck så dit; men träffade ej bättre än råka
Gubben sjelf och hans hustru på en gång. Jag
kunde ändock ej annat än andraga mitt
ärende, då jag feck til swars: at han ej hade nå-
got at ge mig, at han knapt hade nödig ut-
komst sjelf på sin ålders dag; med mera slikt,
som han kunde säga. Men under alt detta war
det både ängsligit och bedröfligit at se på hans
hustru, utur hwars ansikte tydeligen lyste den
oro, som bodde hos henne öfwer det, at Gub-
ben således skulle förringa de dem af Gud för-
länta håfwor, samt den wärkeliga wälwilja
hon hade, at äfwen bispringa mig; hwarföre
hon war helt tyst; Jag satt där en liten stund
och trodde mig få tilfälle, at få tala med Gum-
man allena; men hon wågade ej för Gubben
skul, at gå af stolen en gång hwarken ut eller
in; hwarföre jag änteligen begaf mig dädan,
full med högagtning för Gumman; men med
afsky för Gubben, som oaktadt all sin rike-
dom lefde ändock ett usselt lif och en plåga
för sig sjelf. Som byn war stor (ty utom sol-
dater m:m: bodde der 22. grannar) så blef det
helt sent på qwällen förr än jag blef färdig, at
gå hem, hwarföre jag blef ganska hungrig. Jag
begärte derföre, på ett bekant ställe, at få
köpa litet mat, den jag straxt feck oköpt,
hwarefter jag geck hem.
En annan gång, då jag äfwen war hemma

kom lapp=gumman wid namn Älsa, (byssen
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walhjon) till oss och war ganska fuller. Hwar-
före hon hölt sig ganska fritt; så att hon pra-
tade, skrattade, söng lapp sången och mera af
samma stuf. Detta warade en god stund; men
så snart hon blef mig rätt hwarse; föllo fjäd-
rarna på en gång för henne, hon förlorade all
sin fart, och började gråta. Hon började bedja
mig, at jag ej skulle banna henne; men förlåta
henne. ”Jo,” swarte jag, ”jag wil förlåta Er”, och
tröstade det bästa jag kunde; men jag kunde
ändock ej blifwa henne qwitt; utan hon för-
fölgde mig i hamn och häl sägandes: ”kära Pet-
ter! Petter, Petter”; så at jag til slut ej wiste
huru jag skulle blifwa henne qwitt; ty om jag
än swarte huru jag ville; så fick jag ändock
höra, ”Petter! kära Petter! Petter.” Til slut geck
hon änteligen bort för den gången; men 2:ne
andra gångor war jag lika fast för gumman, då
hon äfwen war beskänkter. Orsaken till detta
hennes upförande war denna: Hon hade full-
komligen blifwit bannad och skrupensad (om
det ordet tillåtes, at skrifwas) af Comminister
Allenius i Degerfors, i anledning af det bref
som jag i Hennes dotters namn skref till ho-
nom;* hwilket hon hade fått wetta at jag hade
skrifwit; och fruktade således, at jag skulle an-
klaga henne hos Presten; derföre war hon så
ganska ödmjuk för mig.

En annan gång då jag äfwen war hemma,
kommo förenämnde Gummas 2:ne älsta
döttrar Maria och Anna till oss klädda i lapp
kläder. (N:B: de wor annars Bumans klädde)
och agerade således fulkomligen Lappgum-
mor, sittandes på gålfwet på sina fötter, dra-
gandes ur barmen fnöske och annat smått,
at sälja. Men som Maria war mycket porterat
för melancholie, som förut redan sagt är, så
råkade hon wid slutet af leken i swårmodig-
het, fruktandes, at hon härigenom hade be-
gåt någon synd, och begärte derföre, at få
tala med mig i enrum. Jag geck derföre ut i

förstugan med henne, hwarest hon uppen-
barade mig sin oro, och begärte tröst. Jag,
ännu sjelf ett barn, och oförfaren uti ett så
wigtigt wärf, såwida hon war den första, som
frågte mig om råd i den wägen, wiste ej
hwad jag skulle säga. Dock försökte jag at
trösta henne så godt jag kunde, och talte un-
gefär som följer: ”Kära Maria, här öfwer be-
höfwen I ej oroa Er; ty Gud har ej förbudit
oss oskyldig ro, lek och nöijen, endast wi
nyttja och utöfwa dem utan, at skada oss
sjelfwa och nästan, ej eller förtörna Gud,
hwilket wi ej gjöra när hjertat och samwetet
är rent och obesmittad inför honom; ty i
annor händelse äro äfwen de ringaste ting
dem ogudaktigom, syndiga och orena; men
dem renom äro all ting, alt menlöst nämli-
gen, rent så länge de icke wända sina tros
ögon ifrån sin frälsare Christo. Föröfrigit
woro Ni klädda i det stånd, som just eder til-
hörde.” Hwarmed hon gaf sig någorlunda til
frids och geck med sin syster hem.

Nu hade det ock blifwit förelyst för Nils
Jonsson** och hans brud, ty hon hade redan
kommit hem ifrån Tyskland. Men bröllop-
pet skulle stå hos hans Bror Olof Jonsson i
Stöcksjön, och det helt simpelt, rätt och
slätt, hwarföre de ej hade Prästen dit ut; utan
de kommo til Magister Sædenius i Staden
och låto där Copulera sig. Jag blef då buden
til brölloppet och feck äfwen lof af Magis-
tern, at resa dit. Der war både dans och andra
lustbarheter; så at jag hade rätt roligt. Deras
Spelman hette Israel Olofs son, ifrån samma
by, den samme, som sade sig kunna räkna
lika så braf som jag*** Och hans hustru, en
ganska wacker menniska, war också med på
brölloppet. Den samma hölt sig mycket til
mig, så at hon ock kom och satte sig i mitt
knä när jag satt, hwilket jag ej eller wille
wägra. Dock bedyrar jag, at det skedde i stör-
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sta menlöshet och utan ringaste afsikter åt-
minstone å min sida; och tänkte jag: när hon
i sin mans närwaro kan gjöra det, utan at
frukta för hans Jalousie, så kan det wäl ske,
hälst jag war mycket bekant med honom.
Dock tilstår jag, at jag tog wäl upp at hon det
gjorde; ty jag fant deraf, at jag ej war förak-
tad; utan at folket satte något wärde på mig;
ty enligit min blygsamhet hölt jag mig ännu
altid lika med de ringa. Sedan wi hade dansat
och roat oss tils långt inpå natten, skulle wi
änteligen gå till sängs; och som det ej war
rum för mig i bröllops gården, så fölgde jag
wår Spelman och hans hustru hem och låg
där. Om morgonen frukosterade wi i bröl-
lops gården, hwarefter hwar och en förfo-
gade sig hem til sit, och jag til Staden.

Den första Stora Bönedagen eller d:n 13.
Martii war jag rester till lands kyrkan. och
som jag wiste, at det war mycket folk ute
den dagen; tog jag mig före, at upsöka de af
Allmogen, som jag ej träffade hemma när jag
viaticerade derupe i socknen. Jag begaf mig
derföre i den afsikten up på Östra= och
Västra Backen, hwarest jag träffade en del;
men en del ej. Men ibland andra möter jag
på gatan Nathanael Olofs son ifrån Wänn-
fors, den jag strax igenkände; ty han war den
samma, som så rikeligen bemötte mig med
owett när jag war hos honom.* Jag sökte ock
wärkeligen honom; ty jag tänkte: torde
hända, at han är blidare nu, sedan han har
haft tid, at besinna sig, än när jag war hos
honom. Så snart jag blef honom hwarse be-
slöt jag at ej låddas känna honom för at höra
hans swar och hwad han nu förde i skölden.
Jag frågte honom derföre helt främmande:
Om han kunde säga mig hwar Nathanael
Olofs son hade sin Back=stuga? – ”Det wet
jag ej wist, men jag tror at hon är på den
andra gatan”, pekandes i det samma gerad

ifrån henne (ty jag hade redan förut N:B:
gjort mig underrättad om hwar hon war). –
”Wet Ni då om han är til kyrkan?” – ”Nej det
är han icke; jag har aldrig sedt honom här i
denna Helg.” Af dessa swar märkte jag, at
han kände igen mig och förstod mitt ärende,
och wille således ej wara sit namn bekänd
under förhopning, at jag ej kände honom.
Men jag tänkte: är Ni af det folket, som
skäms, at wara Ert namn bekänd, så är det ej
wärt at jag talar med dig mera, jag winner
alls intet derwid ändock och geck så half flat
ifrån honom. Men jag ångrade sedan, at jag
ej lät honom förstå, at jag kände honom. 

Wid pass denna tiden skulle jag en dag fara
hem, och råkte så lyckligt ut, at jag feck åka
med en af mina slägtingar Eric Anders son
ifrån Oborda. Med honom fölgde äfwen Pet-
ter Söderberg nu skräddare på Österteg, som
äfwen war min Slägtinge. Denne sednare
war fast ej mycket dock litet beskänkter och
war derföre så mycket mera fritalig. Han war
därföre straxt färdig at wända sig till mig, Sä-
gandes: ”Hör på Bror Stenberg, När du kom-
mer igen och blir Präst någon gång i werl-
den, så skal du Predika braf Lagen, skarpt
skall du Predika, och war intet rädd; utan läs
up lagen för folket nog tål de.” – ”Ja,” swarte
jag, ”owist om jag blir nånsin Prest, det är
ännu ej så wist det, fast jag wil blifwa det.” –
”Åh jo,” swarte han ”nog blir du Prest mis-
trösta ej på det, och då skall du wara sträng
med lagen.” – ”Ja om så sker”, swarte jag åter
”så wil jag gjöra så godt jag kan, dock är altid
måttligt bäst.” Och med sådant samtal för-
nötte wi wägen tils wi skildes åt. Ja nu Gudi
lof är hans spådom upfyld, så at jag i Herrans
Namn är blefwen Prest; men huruwida jag
har efterfölgt Söderbergs råd eller ej kan
man dömma utaf mina efterlämnade pre-
dikningar. Men Herre min Gud lär mig så
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utföra detta mitt ämbete så at jag må skaffa
en rätt nytta i Guds församling! Hör O! Her-
re min bön Nåd:n! Amen!

XVI. Capitlet.
Afskeds resor och hwad deremellan
händt. 

Någon tid derefter eller 7. dagar för Påska,
fingo wi åter låf, då jag begaf mig hem, och
funderade på huru jag til Påsk måtte komma
til Rathan. Ty eftersom jag wiste, at jag nästa
sommar skulle resa til Academien, så hade
jag mycken lust, at ännu en gång se Rathan,
samt, kanske för sista gången, träffa Farbror
Ström och Faster samt Cousinerna. Men om
jag funderade huru som hälst så kunde jag ej
winna detta ändamålet annorlunda än at
blott nyttja Apostla hästarna, och således
gjöra en liten promenad af 5. mil, hwilket jag
gärna gjorde; ty jag war redan ganska wäl
wan wid sådana promenader. Min Bror An-
ders feck låf at följa med mig. Med muntra
steg begåfwo wi oss derföre på resan klåckan
emmellan 6. och 7. om skärtorsdags mårgon.
Wi gingo öfwer, wästra fjärden, sand=ån,
och ån upföre til Kålbäcken, då wi på skaran
fölgde honom åt genom skogen tils wi kom-
mo på landswägen, den wi ej lämnade förr
än wi kommo til Täfte By, hwarest wi gingo
in til Moster Liten för at få oss middag; på
det wi sedan så mycket bättre måtte kunna
fortsätta wår resa. Wåra steg sparades ej se-
dan wi åter kommo på wår marche och stan-
nade wi ej förr än i Djeknebodan, endast så
mycket at wi hunno gjöra oss underrättade
om wägen; så at wi klåckan wid pass emellan
sex och sju kommo til Rathan. Wi blefwo
ganska wäl emottagna af Faster; men Farbror
war bortrester til Umeå; och det samma dag,
hwarföre Faster frågte oss: om wi hade mött
honom? – hwarpå wi swarte: ”neij”, och und-

rade högeligen på hwarest han hade rest oss
förbi; ty wi kommo ej ihog at wi rastade i
Täfteå. Långfredagen hölt jag bön och läste
ur Postillan för det församlade folket, och
sedan roade jag mig med, at läsa Menoza,50
hwilken Herr Tulförwaltaren ägde; ty när
faster, som hade nycklarna om händer, så
länge Herrskapet wintertiden bodde i Umeå
Stad, wiste oss rummen och deras möbler, så
blef jag warse den boken, och efter som rub-
riquen behagade mig; så tog jag den at läsa
så länge jag skulle wara på Rathan. Lördagen
geck jag och min bror at hälsa på de andra
inwånarena, mina gamla bekanta, dem jag
alla träffade med önskelig wälmåga. Sedan
fant wi nöije uti at wid östra stränderna af
Ratha=skäret beskåda det redan öpna haf-
wets swallande och brusande emot de ännu
med höga iswallar betäkta klippor. I det wi
åter skulle gå hem, blefwo wi hwarse, huru
som några namn och åratal woro ristade på
en klippa, dermedelt at de hade bortskrapadt
en swart mossa, som skylde en hwitaktig
sten, och efter jag märkte, at detta war så lätt
at wärkställa; så fölgde jag exemplet, och ris-
tade äfwen mitt namn med dato och åratal
på berget med en käpp.

Nu hade det dessa dagar warit en owanlig
stark tö, så at ganska litet snö låg qwar på
marken, och isarna hade warit mycket swa-
ga; och fördenskul war det en stor swårighet
at dagen derpå eller Påska dagen komma til
kyrkan; dock trodde man, at man med båt
kunde afhjelpa den swårigheten, hwilket
moÿen man åtminstone skulle försöka. D:n
4. April eller Påsk=mårgonen, samlades ut-
om jag och min Bror, Bjurman, Bäckman,
Orskert, Norling et: wid båten wid södra
stranden af skäret, hwarest wi stego om bord
och under ett wackert och stilla wäder rodde
hela wägen och äfwen upföre Dalkarså fjer-
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den, ända up emot den nya Prestegården, un-
gefär 3. mousquette skott nederom honom
hwarest wi stego iland. En sådan sjö resa på
den tiden af året har jag aldrig tilförene
gjort, och knapt lärer jag härefter komma at
gjöra, åtminstone ej under den Latituden,
och i ett så warmt och behagligt wäder. Wi
hade sedan ./4. mil at marchera till kyrkan,
och gingo wi in till klåckaren, Fasters swåger,
under det wi wäntade på körktiden. Efter
slutat Guds tjenst drögde wi ännu något
innan alla blefwo färdiga, hwarefter wi be-
gåfwo oss på återresan. (N:B: den dagen war
wärman så stark nästan; som på den hetaste
sommar dag). När wi kommo til Rathan så
rodde de ej i land med båten på skäret, der
wi togo honom om måron, utan eftersom
alla bodde på Lands sidan; så lade de i land
på wästra sidan af sundet norr om hamnen,
hwarföre jag och min bror woro nödsakade,
at gå öfwer hamnen på isen som war ganska
swag; dock kommo wi under mycken brukt
försiktighet lyckeligen öfwer.

Ända til femte dag Påsk eller d:n 8. April
drögde wi hos Faster och wäntade på Far-
brors återkomst; men efter wår wäntan så
länge hade warit förgäfwes; så måste wi sist-
nämnde dag begifwa oss på hemresan; och
för at komma lyckligt öfwer isarna, som
hade blifwit ännu farligare begagnade wi oss
af morgonstunden, då Faster med mycken
farhoga på sin förstugu trappa, stod och såg
på wår gång öfwer hamnen, som geck gan-
ska braf för sig; men swårare blef det för oss
då wi kommo längre fram til en insjö; ty
solen hade då redan hunnit bryta nattskor-
pan. Isen war der aldeles landlös och måste
wi hoppa öfwer springorna; dock war isen
någorlunda förswarlig; ty skogen hade bewa-
rat honom för solens brännande hetta; men
myror och mossar woro aldeles bara. När wi

kommo til Djäknebodan wille wi äfwen där
taga winterwägen öfwer sjön; men när wi
blefwo honom hwarse; märkte wi at isen war
ganska bedröfwelig, med mycket watten wid
stränderna; dock sade wi oss emellan: ”wi
skola gå ner til strand och se nogare efter om
det är möijeligt, at komma öfwer honom el-
ler ej; ty det wore oss en god ginwäg.” Men
när wi begåfwo oss ifrån gästgifware gården
utföre åt skön, och hade hunnit något mera
än halfwa wägen till stranden, som war ett
godt bösseskott ifrån gården; hördes någon
ropa: och då wi sågo oss tilbaka kände jag
igen gamla Gästgifwaren, den samma, som
beskrifwes under Pagina 47. och 48. här
frammanföre, som wi wäl hörde ropa; men
kunde ej höra hwad det war för den starka
blåsten skul; dock tyckte wi at han ropte åt
oss, hwarföre wi wände om, at höra hwad
han wille. Men så snart han såg oss wända
om, wände äfwen han om och geck in på
gården. När wi det sågo blefwo wi helt flata
och trodde, at han wille gjöra gäck af oss,
hwarföre wi åter begåfwo oss neder åt sjön;
men hunno knapt 10. steg förr än wi hörde
samma Gästgifware åter ropa til oss, då wi
åter gingo tilbaka till honom, som nu wän-
tade oss tils wi kommo så nära, at wi hörde
hwad han sade. Och hans ord woro dessa:
”Gåen ingalunda på isen, så framt Ni icke
wiljen egenwilligt dränka Eder själfwa; utan
lyden mitt råd och gåen sommar=wägen.” –
Wi tackade för underrättelsen och lydde
hans råd. 
Wi stannade ej sedan förr än i Täfteå, hwa-

rest wi spisade middag, och fortsatte sedan
wår march, då wi straxt för skymningen
kommo til Umeå Älf, den wi ej wiste huru wi
skulle komma öfwer; men funno emot all för-
modan des is wara obedrägelig då wi gingo öf-
wer stora älfwen til Öö byn. Häraf blefwo wi
wilrådiga, om wi skulle gå twärt öfwer lilla
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ån och så landwägen hem, eller också följa is-
wägen. Det senare determinerade wi oss til,
när wi kommo midt på lilla ån och funno
henne wara lika stark, som den andra: och wi
fingo ej eller orsak at ångra oss. Ty som wi
kände de elacka ställen, dem wi undweko; så
kommo wi lyckeligen hem klåckan wid pas
7. men ingalunda owäntade; Ty mina Föräld-
rar isynnerhet min Mor fruktade at wi skulle
gå iswägen och dränka oss, hwarföre hon blef
så mycket mera glad när hon åter feck oss
hälbrägda hem. Men de frågte: om wi icke
hade mött Farbror Ström på wägen? hwartil
wi swarte nej. Han låfte dock at resa i dag.
Helt harmsen och förtretad, af denna under-
rättelsen; tänkte jag: hwarföre kunde jag ej
wara qwar ännu en dag hos Faster, isynnerhet
då hon bad mig så trägit derom; så hade jag
åtminstone fått träffa Farbror? Eller hwarföre
skulle jag gå in i Täfte by, förat låta honom
resa förbi? Nu lär jag knapt få träffa honom
före min afresa. ”Wi hafwa sjelf påskyndat
hans hemresa”, sade mina föräldrar ”på det
han, när han skulle möta Eder skulle förmana
Eder, at ej gå iswägen hem; dock är det nu
skedt som skedt är, och Gud ske lof, at I ären
hemma. Men man får nu se huru det wil gå
med Tomas Mats son i dag, som i mårse tidigt
åkte iswägen ned til bränneriet och skulle
hämta drank tilbakas.”

Knapt hant man sluta dessa orden förr än
sistnämnde grannes hustru kom löpandes til
oss med andan i hals gropen, sägandes grå-
tande: ”Ach kära Eric Pers far spring och –
hjelp – jag – är – så – rädd at – Tomas har
åkt – ner; ty wi – hör – at man – ropar –
hjelp östpå fjerden; för all – ting skynda.”
Wid denna tidningen häpnade jag och war
glad, at jag war kommen hem, och hade jag
ej warit så trött af den nyss ändade resan; så
hade jag wäl äfwen sprungit dit. Nu war stäl-

let en god ./4 mil ifrån byn; så at förr än fol-
ket hant dit war hästen redan död, icke för
det, at han hade legat så länge i waket; utan
genom ägarens och hans följeslagares Solda-
ten Tops åtgärd, som i sitt fylleri så hade
hanterat den arma hästen, at de drogo hans
hufwud under isen, då de skulle hjelpa ho-
nom. Detta war icke hans enda förlust; utan
Soldaten stal äfwen, wid samma tilfälle bort
5. a 6. R:D: ifrån honom.

Återkommen til Staden, fortsatte jag åter
mina studier, då jag en dag af herr Mag: Sæ-
denius blef skickad till Bränneriet till Brän-
mästaren Samuel Lund i något ärende. Jag
kommer till honom och träffar hans bror
Erik Lund hos honom. Och som omständig-
heterna fordrade, at jag måste wänta en liten
tid på något; så bad de mig sitta ned. Imed-
lertid började Erik Lund fråga mig: Huru
länge jag ännu tänkte läsa för Magister Sæ-
denius? – ”Tiden är wäl ute nu snart,” swa-
rade åter jag, ”och jag tänker resa bort til
Hösten.” ”Hwart tänker du resa då?” – ”Til
Åbo.” (N:B: under alt detta satt de båda och
rökte sina modiga pipor, för at få förråd på
saliven til at twätta golfwet; ty detta war ej
mera tort än wid pass 2. steg bredt wid alla
wäggar) Han fortsatte widare sina frågor. –
”Med hwilkens Testimonium tänker du resa
til Åbo?” – ”Med Magister Sædenii”, swarte
jag helt ödmjukt. – ”Så at du tänker blifwa
Student med Magister Sædenii testimo-
nium; nej det må du aldrig inbilla dig; nej jag
will sätta alt hwad jag äger i hwad at det ej
antages för giltigt, så snart det ej är utgifwit
af Hernösands Consistorio.” N:B: alt detta
talte han med en fräck mine och röst. Härpå
swarte jag: ”Magister Sædenius har åtmin-
stone försäkrat mig, at jag blir antagen på
hans testimonium; och derföre tryggar jag
mig wid hans ord; ty han må ju bäst kunna
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wägarna och omständigheterna, som sjelf
har studerat i Åbo.” – ”Magister Sædenius
må snattra härom hwad han wil,” (fortfor
han widare, under det han altid späckade sitt
tal med några doussin kraftiga kött eder) ”så
blir ändock aldrig hans testimonium antagit
såsom giltigt, som han inbillar sig; det må jag
wetta; Nej så framt du will blifwa Student;
så må du resa til Gymnasium i Hernösand 1.
eller 2. år, och då kan du först få ett testimo-
nium, som du kan upwisa; och jag försäkrar
dig, at om du reser dit så får du för samma
omak resa tilbaka igen till Hernösand, såle-
des råder jag dig at nu straxt gjöra det så
gärna; ty, tage mig dief: blifwa icke mina ord
sanna.” Och sådant mer, som han uttalte
med en mine, som nog gaf tilkänna hans
hemliga förtrytelse. Imedlertid blef mitt
ärende uträttadt, och jag begaf mig derföre
hemåt, och lät hans hotelser ej på något sätt
oroa mig.

Förr tror jag mig hafwa nämt om at jag hade
en fiol, på hwilken jag spelte litet, ehuru us-
selt det än war, häraf tog Herr Tulnären
Arnqvists Son, Mathias en gåsse wid pass 11.
år sig anledning, at adressera sig till mig, för
at lära honom spela, hwilket jag wäl ej wille,
men som han war enwis och enträgen, så
gjorde jag det, så godt som jag kunde wid
mina lediga stunder, och åtnjöt derföre
några små pressenter af hans mor.

Nu instundade skole examen, då wi af (Ma-
gisterns privata disciplar) äfwen infunno oss.
Jag borde wäl nu nämna om mina framsteg
i studier wid den tiden; men jag will lämna
den omständigheten tils jag litet bättre fram
kommer at beskrifwa min resa ifrån Umeå.
Men emedan jag nu talar om skolan will jag
nämna om en annan omständighet, som där
hände. Jag lärer redan hafwa förut nämt, at

wi under termins tiderna altid gingo om
mårnarna upp i skolan för at där hålla bön
och läsa up wåra måron läxor. Då hände at
Magistern ibland befalte, at wi skulle hålla
bön för oss sjelfwa, när alla i rättan tid woro
samlade; så skulle Herr Magistern sedan sjelf
komma efter, detta hände wäl ej ofta utan
endast när han hade brott med sina Predik-
ningar. Wi gjorde äfwen så, rätt beskedligt i
början några gångor; men sedan började de
alt mera och mera stimma under bönstun-
derna, som tilslut bestod utaf ett ständigt
skrattande, flissande och grinande under al-
lahanda uptåger. Detta gjorde mig hjerteli-
gen ondt, at höra och se, det de hade så liten
wördnad för Gud och hans ord; men hwad
kunde jag gjöra deråt, när mina privata cam-
rater woro de wärsta och just de samma som
åstadkommo hela owäsendet och genom al-
lehanda fugter retade de andra; ty om jag
sade åt dem eller ej så war det lika godt, de
aktade mig ej något och om jag bad dem
wackert tilläggande den påminnelsen; at
Herr Magistern kunde få wetta det, då det
kunde bekomma dem illa; så uträttade jag
äfwen likamycket. Och at åter berätta det
för Herr Magistern kunde jag ej heller; ty då
hade jag icke allenast ådragit mig deras yt-
terligare hat, utan äfwen wid tilfälle blifwa
sönderslagen, och då hade jag gjort mig ett
dageligt helfwete ibland dem, då jag redan
förut hade swårt nog, at wara ibland dem.
Men som detta onda alt mera tiltog, så at det
blef ju längre ju wärre; så kunde jag ej längre
fördraga det; utan började hårdt tiltala dem,
såwida jag hade rättighet dertill, ty utom
Herr Tegman war jag öfwer dem alla; och
skämde ut dem, hotandes, at jag skulle helt
wist säga det för Herr Magistern. Detta gjor-
de så mycket, at skolgåssarna blefwo skräm-
da och bad alla med en mun, at jag icke
skulle säga det, och de låfwade bättra sig;
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men för at så mycket mera märka på dem; så
gjorde jag mig obewekelig. Hwad mina Cam-
rater angeck så woro de helt tysta och sade
intet ord antingen det war wäl eller illa. Se-
dan blefwo de wärkeligen beskedliga, och jag
behöfde ej således at sqwalra på dem.

En liten tid derefter hittade jag ett 3. D:
stycke på Stads gatan och lät lysa up dem i
båda Kyrkorna, nemligen så at 8. sk: woro
fundna, och weckan derpå kom Olof Pers
son ifrån Wästerhiske, en bonde, som sade
sig hafwa tappat på gatan et 3. D: stycke och
8. styfwers stycke, om det wärkeligen war
hans eller ej kunde jag ej säga; men pengarna
feck han. Han skulle också då ge mig driks-
pengar, och det l. sk: och som jag lät märka
mit misnöije; så geck det med mycken möda
at han feck fram 6. [öre] til. N:B: Gubben
war riker och hade ordet om sig, at wara Gi-
riger. Imedlertid sade han, at han tänkte, at
den war wist ärlig, som lät lysa up en så liten
summa.

Något därefter hade jag en annan händelse
med pengar, som å min sida ej war så aldeles
ärligt. Först måste jag anmärka, at man all-
mänt började prata, at det nya silfwermyntet
innan kort skulle nedlåtas till det wärde dess
prägel utwisar, så at Riksdalern skulle gälla
9. D: Ko:m:t. Nu talte jag en Söndags efter-
middag med någon bonde, som kom ifrån
Landskyrkan, hwilken sade, at detta afslag
på myntet just samma söndag af Prediksto-
len förkunnades, som jag till hälften tils 
widare trodde; men karlen hade förstått lys-
ningen galit. En dag weckan därpå, just då
jag skulle gå hem (ty jag hade fådt Pingst låf)
geck jag på en handels boda at köpa något
och begärte derföre wäxla jag mins ej wist
men förmodeligen ett plåt stycke. Jag hand-
lade och feck tilbakas; men när jag såg öfwer

pengarna hade jag för mycket, om jag räk-
nade efter deras gångbara wärde; men om
deras wärde war till hälften förminskat; så
hade jag fådt för litet. Häröfwer blef jag wil-
rådig, ej wille jag något förlora icke eller
hafwa något med orätta. Men tänkte jag: nog
lärer Bobetjenten hafwa wetat hwad han har
gjort; det lärer ändock wara rätt; åtminstone
will jag först fråga min Far om den om-
nämnde lysningen war san eller ej. Jag kom
hem och min Far sade: At alls ingen sådan
lysning war afkunnat. Då jag straxt förstod
at Bobetjenten af förhastande hade gedt mig
för mycket tilbaka, som war omtrent 4. sk:
jag sade då : ”jag wil lämna det tilbaka det
första jag kommer til Staden”; som jag ock
wärkeligen war ärnad, at gjöra. Men min Far
swarte då: ”Å du kan wäl behålla det der lilla,
han har nock skinnat åf dig så mycket, som
detta är.” Jag tänkte då: det kan nog wara
sant det, jag kan wäl behålla dem med godt
samwette då; efter ock min Far säger så. Se
således blef jag bedragen till ett mindre är-
ligt upförande, som jag nu sedermera ångrat.
Så ser man huru lätt barnen är förledda, isyn-
nerhet om föräldrarna råder dem till något
otjenligt. Och fast min Far ej egänteligen
war så sinnad; så förtog han sig dock denna
gången

Efter Pingst, återkommen til Staden, skulle
jag en afton efter wanligheten til Böhle By at
köpa mjölk. Då jag ej feck en dråppa i hela
byn kom jag till sista gården, hwars husbonde
hette (om jag mins rätt) Anders Nils son,
hwarest jag wäl i början äfwen feck nej; men
efter en trägen bön sade hustrun, som war
mycket beskedelig: ”jag kan ej neka Eder
efter ni ber så wackert och ären så beskede-
lig, som allmänt säges; lyckliga de föräldrar,
som hafwa fådt, så artiga barn.” hwarwid hon
började gråta. Och så sålde hon mig för ett
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öre den enda dråppan hon hade ifrån sina
små barns mun, som war ej mer än ett qwar-
ter. Hwilket när jag såg ömmade det mig
mycket, och jag hade haft hjerta, at åter gif-
wa det tilbaka om jag ej hade warit så utan,
at jag ej wiste hwad jag till qwällen skulle äta.

Wid denna tiden kom Petter Ström, en af
mina Cousiner, ifrån Uleåborg, hwarest han
hade warit Stads Fiskal, till Umeå, hwarefter
han straxt afreste til Stockholm hwarifrån
han sade sig skola komma igen såsom Capi-
tain, och blef Gardies karl, hwaröfwer hans
Mor mycket sörgde. Om honom framdeles
mera.

Nu feck jag höra, at det Lappbarn, som jag
pag: 317. säger mig hafwa stådt fadder före,
war blefwen dödt; till hwilkets begrafning
jag till 3. Bönedagen blef buden. Men jag
fant als ingen lust till at fara dit, at ibland
lappar sitta och jolra och äta en, kanske, ej
så snygt tillagat mat; utan jag geck hem till
mina Syskon hwarest jag fant större nöije.
Det är ej utan att icke jag gjorde detta af
någon högdragenhet. Men när Lappgum-
man modren till barnet såg, at jag ej kom
blef hon onder: och när hon råkte min mor
och systrar beskylte hon dem före, at hafwa
tubbat mig at ej komma, och hotade, at hon
wille hämnas derpå och betala det, N:B:
genom truldom och signerier på wår boskap,
hwilket jag log åt när min mor och systrar
med någon fruktan berättade härom. Och
sedan tröstade jag dem så godt, som jag kun-
de i det jag wiste, at det endast war wantro.

Denna wår war jag åskådare af ett hiskeligt
syn då Bränneriet eller bränhuset innom
några timmar lades i aska, hwarwid jag war
närwarande och hjelpte till efter min lilla
förmåga.

Jag köpte ock nu ifrån Stockholm en blåak-
tig wacker och gammalmodig klädes råck för
5. plåtar den jag lätt laga om litet; ty som jag
nästa höst war ärnad, at resa till Academien,
så måste jag börja wara omtänkt om at skaffa
mig något hederliga kläder.

Nu måste jag ock nämna om ett litet skälm-
stycke, som jag wid denna tiden med mina
Cammerater begeck. Mitt för Herr Magis-
terns wedlider bodde en gammal borgare
Änka, som lärde Stadsens barn läsa rent i
bok. Wi bårade då ett litet hål på wedlider
wäggen, hwarigenom wi igenom rör blåste
skarpa ärter öfwer gatan på hennes fönster,
hwilket tog så hårdt, såsom hade det warit
små sten och föga feltes at icke glaset spräk-
tes. Detta gjorde wi 2. a 3. dagar och Gum-
man kom ut, at se efter hwarifrån det kom,
men kunde ej förmärka om det kom från
himmelen eller utur jorden. Änteligen kom
hon till Magistern och klagade på oss, at wi
genom wedlider gluggen sprutade små sten
och watten på hennes fönster; hwarföre
Herr Magistern frågte oss om wi woro skyl-
diga och bannade oss men wi nekade i sten.
Dagen efter war jag ännu en gång och fort-
satte samma skälmstycke; då hon straxt åter
kom at klaga och Magistern geck hårdt på
oss at wi skulle bekänna; men wi nekade.
Men det måste jag tilstå, at jag för min del
hade största swårighet wid at neka och tala
emot mitt samwette, och jag war flere gång-
er på wägen, at bekänna upriktigt, så at om
Herr Magistern hade fortfarit något längre,
så wet jag ej huru det hade kunnat gå. Ja jag
hade längesedan bekänt om ej mina Cam-
merater hade warit närwarande; ty jag fruk-
tade för at ådraga mig deras hat. Man ser då
härutaf hwad det kostar på, at tala emot sitt
samwete, och hwad grofwa misgärningsmän
måste lida innom sitt bröst om deras sam-
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wete annars ej är aldeles nedsöfd, när de så
enträgit skola neka för sina misgerningar
och laster.

Nu skref jag ett bref til Öfwer Tull Inspec-
toren Herr Johan Ernts Callmeijer i Åbo,
hwars Fru war Cousine med min Far, och på
det ödmjukaste anhölt, at jag såsom en fattig
slägtinge måtte undfå hans beskydd och
någon hjelp när jag skulle komma dit til
Academien. Jag war då ej ännu fulkomligare
skrifbent, än jag 2. a 3. gånger måste skrifwa
om brefwet och det blef ändock något, som
ej war så rätt satt.

Johannæ dagen, som war på en Thorsdag
reste jag up till Lands kyrkan. Och som fol-
ket lågo där qwara Fredagen och Lördagen
för at wänta på Söndagen; så hade ungdomen
dessa dagar anstält dans i Hamnen. Jag war
då äfwen med, och alla flickor wille dansa
med mig, som de ansågo för en heder och en,
som jag ej förr hade kändt, war mycket mån
om, at öfwertyga mig, at hon war slägt med
mig; ett tecken til at jag ej war illa renom-
meradt, Ja till och med hade Nils Slompars
hustru ifrån Twaramark gjort sig det beswä-
ret och kokat sötost (en läcker mat i Wäster-
botten) just för min räkning och hämtat ner
till hamnen; så at alla sökte wisa mig wän-
skap.

En ledig dag tog jag mig före, at viaticera uti
de närmast Landskyrkan belägna byar, och
geck jag först til WästerHiske. Och när jag
kom til Thomas Håkansson, gaf straxt hans
hustru tilkänna, at hon war min slägttinge,
som jag ej eller tilförene hade wetat utaf.
Hon talte mycket wänligt, förnuftigt och
wackert med mig, sägandes: ”Se til at du är
beskedlig och dygdig härefter, som förr, och
anwänder de pengar du nu får till dina Stu-

diers wärkeliga framsteg, wakta dig, at spela
bort dem på spel eller supa upp dem, eller på
något annat sätt förslösa dem, så at när ni en
gång kommer tilbaka wi då måga hafwa
glädje, hugnad och förnöjelse af Eder, och ej
orsak, at ångra wår lilla frikostighet emot
Eder, och förgät ej at hälsa på oss när Ni
kommer tilbakas hem en gång.” – Härpå
swarte jag: ”Jag will, med Guds hjelp, an-
wända dem wäl och ingalunda i sådana laster
förslösa dem; ty då wore jag ej wärdig, at åt-
njuta så mycket godt.” Och kunde jag ej an-
nat än med fägnad wäl uptaga ett så wänligit
bemötande.

Men blef jag här hyllad; så feck jag en hel
annan läxa på ett annat ställe. Ty straxt där-
efter kom jag til Olof Persson (den samma,
som sade sig hafwa tappat mitt fundna 8. sk:
stycke och emottog det af mig) Som ganska
argt och hwast talte till mig ungefär som föl-
jer: ”Nog hörde jag wäl at det war talt om
Eder i Sockne Stugan; och det loftes wäl
Eder hjelp äfwen; men jag tycker, at de wäl
hade kunnat låta blifwa det löftet; ty den
som ej har så, at han kan kåsta på sig sjelf; så
må han ock sågärna låta blifwa, at Studera,
och ej wräka sig på folk at tigga, det är nog
af dem, som gå ändock; på det wiset kunde
hwar och en låta sina barn studera; Jag har
också en Brorson (eller Syster Son hwad det
war) som också kunde wara ett godt ämne;
men som jag ej har råd därtil;” (N:B: Gubben
war rik men girig) ”så får jag nock låta blifwa
at tänka på det m:m: af samma stuf.” Jag
swarte: ”Jag wet at jag ej har något, at fordra
af någon, utan efter som Allmogen har warit
så god och loft mig hjelp, så hoppas jag at det
ej räknas mig till last at jag besöker dem; för-
öfrigit tackar jag lika så wäl för ett godt
hjerta och wänligt bemötande, som för gåf-
wor; derföre Farwäl och tack för mig.” ”Nej
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wänta litet, jag wil ock ge dig litet” sade han;
och så feck jag af honom 9. öre. Sedan geck
jag till Grubbe och därifrån til Grisbacka,
utaf Herr Sergeanten och Gulsmeden Lind-
blad därstädes feck jag 32. sk: den största
summan, som jag nånsin af en hand hade
fådt. Därifrån promenerade jag till Ytter-
hiske, Hwarest mönsterskrifwaren C: A:
Wallgren gaf mig 16. sk: och bad mig hjelpa
sig skrifwa något, som war angelägit och han
hade brått om; ty efter några dagar då de
skulle till mötet skulle det wara färdigt. Här
kom jag uti bryderi; ty det war swårt för mig
at neka, och mitt hjerta wille wäl wisa all
möijelig ärkänsla; men jag wille ej wisa min
styl som hwarken war flytande eller wacker,
och jag war rädd, at jag ej skulle gå ut där-
med, ej eller täktes jag säga, at jag ej kunde
så mycket; därföre nödgades jag ändock at
neka och sköt skulden på Herr Magistern,
som hade befalt mig at den och den timman
wara hemma til at resa dit och dit. Orolig 
häröfwer geck jag då dädan till Staden.

Detta året hade Johan Erickssons hustru
Margareta i Holmön blifwit sjuk och tillika
rörd till sina sinnen, hwilket mycket rörde
mig, hälst jag wäl kände henne, war litet
slägt med henne, och hade qwarter hos
henne när jag war där i byn; derföre bad jag
ofta Gud, at han, om han fant det för godt
wille gifwa henne, sitt förnuft igen, och för-
hjelpa henne till hälsan.

Litet derefter ropte Herr Magistern mig till
sig sägandes: ”Hörpå Stenberg! Nu kan jag
skaffa dig en braf klädning för godt pris, den
bör du köpa, så har du kläder så at du kan
bärga dig när du kommer bort.” Jag swarte:
”jag tror at jag skall bärga mig med det jag
har, min bruna klädning och blåa råcken”; ty
jag förstod ej saken bättre. ”Nej” sade Magis-

tern ”med den bruna kan du ej hjelpa dig; ty
den är grof och blir snart all och blåa råcken
är utan wäst; derföre köp denna liffärgade;52
ty fastän den är wänd, så är hon dock fin och
stark, och altid wärdt 4. R:D: 24 sk:. Den fins
hos Rådman Olof Tegman, han har köpt den
åt Mathias, men är ej nögd med den.” Jag
gjorde så och war wärkeligen nögd med min
handel.

Nu led det till den tiden då wi skulle få som-
mar låf, under hwilken tid jag hade beslutit,
at besöka Faster och Farbror i Grunsund och
äfwen taga afsked utaf dem. Nu war det så
lyckeligt, at Olof Lindal KyrkoHerdens son i
Nordmaling; min fordna läs Cammerat, kom
til Umeå och jag feck låf, at följa med honom
när han reste hem. Wi stämde då möte, at jag
skulle träffa honom på landswägen den 9.
Julii eller fredagen klåckan wid pass 4. efter
middagen. Jag geck derföre förmiddagen
hem och begaf mig wid sagdan tid på Lands-
wägen och började småningom promenera
förut, och sedan jag hade lagt 3/4. mil till ryg-
ga, så handt Herr Lindal på mig hwarefter jag
feck åka med honom. Men jag hade ej alt för
roligt uti hans sälskap; ty jag feck för wäl
höra, at han kunde mycket wäl swärja, och
hans eder woro så penetrenta och hiskeliga,
at jag ej förr hört någon med sådana termer
swärja. Emot qwällen började han somna i
Chaisen och jag åkte, och när han waknade,
så swor han deröfwer, at jag åkte så sagta.
Klåckan wid pass 12. om natten kommo wi
fram till Nordmalings Prestegård, hwarest jag
låg med honom det öfriga af natten. Om
mårgonen rustade jag mig til at fortsätta min
resa, då unga Herr Lindal mycket persuade-
rade mig at wid återkomsten stiga in till
honom och förblifwa någon tid med honom
för at fiska tilsammans. Jag marcherade se-
dan helt allena till ett järn bruk, hwarest war
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en masungn. Och råkte jag komma dit så wäl
till pass, at jag, efter en half timmas wäntan
feck se gösen rinna, och således huru tack
järn ljutes. På beskrifning geck jag helt allena
till Ava, Gästgifware gård, där jag träffade
Zacris Söderström, om hwilken är talat pag:
140 d: B: Han gaf mig en säker beskrifning på
wägen som jag borde taga åf ifrån stora lands
wägen; så at jag wärkeligen hittade til Salu-
böhle som war min Fasters hemwist. Jag an-
lände dit klåckan wid pass 4. på Lördags
eftermiddagen. Men hwarken Farbror eller
Faster woro hemma; så at, om icke en Fiskare
med sin Hustru hade bodt där hos dem så
hade jag ej sluppit in; ty det war en enstaka=
gård midt i skogen, och 3/4. mil ifrån närm-
sta by. Äntel:n kommo de hem klåckan wid
pas 7. om afton och jag blef wäl emottagen.

Om Söndags mårgonen fölgde jag gåendes
min Faster till Grundsunds Kyrka, som war
en god mils wäg, och afhörde där en försu-
pen Cappellan, som gjorde en nog ussell pre-
dikan. Urkommen ur Kyrkan geck jag där
ute på Kyrkowallen; N:B: något så där Her-
reklädder, så hörde jag hur som den ena
Gumman efter den Andra frågte min Faster:
”Hwem är det där? Hwarifrån är han?” ”det
är min Brorson ifrån Umeå, som studerar”,
swarte Faster. ”Hå, hå” sade de sedan, ”wälis
Er, som har en så wacker och hederlig slägt.”
hwaråt jag ej annat kunde än skratta hos mig
sjelf. På Kyrkowallen träffade jag äfwen en
annan af mina Bys barn Unga Per Pers son,
som war gift med en änka där i Socknen, och
såsom wi hade en och samma wäg ett stycke
hemåt, så fölgdes wi åt. Som Per Perssons
gård ej låg särdeles långt ifrån vägen, så böd
han mig hem till middagen och faster geck
förut hemåt. Af hans hustru och honom blef
jag wäl emottagen, och sade hon: ”Lycklige
de Föräldrar, som få så wälartade barn.”

hwartil hon mycket wänligen tillade denna
förmaningen: ”Men för all ting wakta Eder
för supa bränwin och för fylleri; ty si wår
Cappelan wore wäl en braf Präst; men han
super; så oerhört och är därigenom til myc-
ken förargelse.” et: ”Nej, med Guds hjelp”,
swarte jag, ”wil jag wäl taga mig til wara.”
När wi skulle äta och Per Per son skulle slå
uti en appetits sup som jag altid gärna har
tagit, åt mig; så förnyade hon sin förmaning,
och bad honom ej slå så fult. Ja, tänkte jag,
om jag ej sjelf kan styra mina begär; så gjör
det ej något om han slår litet elle mycket. Jag
tog sedan afsked och geck min wäg. Och när
jag hade lagt halfwa wägen till rygga träffade
jag Faster med några bönder med sina hästar,
som stodo och wäntade; och på tilfrågan
hwart de skulle, så swartes mig, at de skulle
skutsa Generalen en Chefs Posse, som skulle
till WästerBotten, at mönstra Regementet.
Och som jag äfwen hade lust at se honom,
så beslöt äfwen jag at wänta. Han kom och
när Faster feck se honom wara så stor och
lång; så sade hon; dock skämtande i tysthet:
”hä wär en fäslig stor påsa det däne.” Sedan
gingo wi hem.

Måndags mårgon rustade Farbror och Faster
sig till ängen, för at wara där borta hela wec-
kan. Farbror gaf mig då en Riksdaler och Fas-
ter utom hans wettskap 16. sk:. Jag kunde då
ej eller längre dröija där, utan började mar-
chera hemåt klåckan 8. om mårgonen. Åter-
kommen till Nordmaling kom jag wäl ihåg
unga Herr Lindals begäran, at stanna qwar
hos honom 7. dagar för at fiska tilsamman;
men som jag ej hade låf af min Far, at wara
borta så länge; så wille jag ej gjöra honom
något emot, och at gå in på Prestegården och
ej stanna qwar wille jag ej eller; jag geck der-
före förbi, och kanske någon blyghet kom
mig äfwen, at taga det steget. I Ängersjö
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hwilade jag litet, och därifrån feck jag åka
med några gåssar, som hade skutsat, till Sö-
dermjöle. Det öfriga geck jag ända hem, och
hade således ifrån klåckan 8. om mårgonen
till klåckan 10. om qwällen lagt 7. mil til ryg-
ga, alt gåendes, utom 1 3/4. mil, som jag feck
åka. Wid hemkomsten berättade jag straxt
huru jag blef qwarbuden på Nordmalings
Prestegård. Hwarpå min Far och Mor sade:
”Hwarföre blef du ej qwar då?” – Swar: ”Jag
wille ej när jag ej af min Far hade låf at wara
borta; hälst jag wiste at höbärgningen skulle
börjas” (N:B: jag måste äfwen denna sommar
hjelpa min far på ängen) ”Nej det hade wi ej
warit emot”, sade de widare, ”wi hade wäl
hulpit oss ändock.” Jag ångrade mig då stor-
ligen och tänkte: hade jag det wetat; så hade
jag wisserligen blifwit qwar. 

Då jag nu wiste, at jag nästa höst skulle resa
bort, så wille jag på något sätt wisa min är-
känsla emot Magister Saedenius, hälst som
jag wiste, at mina Cammerater hade skänkt
honom något smått till souvenir; men jag
wiste ej hwad jag skulle taga til. Änteligen
kom jag ihog, at Morfar och Mormor hade
en liten, runder gammalmodig silfwersked,
den jag af dem begärte till skänks och efter
många böner äfwen bekom. Nästa Söndag
derpå reste jag up till Lands kyrkan för at
träffa Magistern; ty han Predikade där den
tiden såsom Nådårs Predikant efter Commi-
nistern Flur, som war död blefwen. Efter slu-
tat Gudstjenst ställer jag mig i försåt på
wägen för at få träffa Magistern N:B: jag war
då klädd i min nya klädning. Han kom och
jag præsenterade honom min lilla skänk,
hwilket blef ganska wäl uptagit. ”Men” sade
Magistern sedan, ”Ni är så grann så at jag
knapt hade känt igen eder; och undrade jag
hwad det war för en Herre, som geck fram
för mig. Men” tillade han, ”du bör wara rädd

om denna din klädning och ej bruka den för
ofta härstädes at du måtte hafwa något, när
du kommer ibland folk.” Denna reprochen,
tänkte jag, hade jag undwikit, om jag ej ha-
de lydt Annas (Mag:s pigas) råd; ty hon äg-
gade mig därtil; Och när jag utom at spara
klädningen, äfwen förebar det skälet, at ej
bruka henne at det skulle synas wara någon
högfärd af mig om jag redan där på orten
skulle kläda mig så gran, ”hwilket jag ej will
man skall hafwa skäl at säga om mig.” så sade
hon: at jag nu redan war nog så god, som
andra och mina Camerater, så tyckte jag, at
detta skälet wille något säga, och lät så öf-
wertala mig.

Under min warelse hemma hos mina föräld-
rar, hände dem den olyckan, at 2:ne kor för-
kommo, som ej igen funnos, tils jag en dag
geck med min Far, då wi råkade på den ena,
som låg nere i myran, den wi drogo up, men
hon störte ändock efter några dagar. Men
den andra kunde ej fås rätt uppå. Min Mor
och Syskon sade då: ”Se där hafwa wi nu
Lapgummans hotelser upfylta” (se pag: 361.
d: B) hwarpå jag swarte: At alt sådant war
bara skråck och lapri; ty jag wille ej sätta
någon tro därtil ehuru besynnerligt det än
förekom mig. Par dagar därefter geck jag al-
lena åstad, at söka den ännu bortowarande
kon; men kunde ej finna henne. Och sedan
jag gådt i skogen hela dagen kom jag ner till
Strömsbecks Glasbruk. Och då jag märkte
att all anwänd möda war förgäfwes, började
jag till hälften tro at Lapgumman hade kun-
nat med sin spådom något uträtta, åtmin-
stone wiste jag ej hwad jag skulle tänka om
truldom; ty mina barna ideer började åter
wilja qwickna wid. Wid ofwannämnde Bruk
råkte jag en bekant Glasmästare; wid namn
Lundberg för hwilken jag beklagade wår
olycka, och fälde därwid följande uttryck: ”så
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at jag tror snart, at det är förtrålladt, och
denna olyckan är genom spådom oss påkom-
men, ehuru jag ej gärna wil sätta tro til så-
dant.” Men märk nu hwad swar jag feck:
”Min kära Stenberg, sätt aldrig tro til sådant
skråck, det har intet, at betyda; utan Gud al-
lena är den, som tilskickar motgångar efter
sitt behag, och djefwulen med hela, sitt an-
hang är ej mägtig at röra det minsta af det
wårt är utom Guds tilstädjelse.” m:m: Ho
hade nu kunnat blifwa mera flat än jag, då
jag hörde en Laicus resonera så förnuftigt
om widskeppelser; då jag, som så mycket
hade läst war på wägen, at blifwa öfwerty-
gadt om sådant, så at jag wärkeligen skämdes
därwid och hade ock skäl därtil. Efter 1 ./2
wecka hittades änteligen kon, då man ej ha-
de annan förmån däraf, än at wi fingo igen
skällan. Hon hade gådt i en watu gjöl, som
knapt war större, än at hon kunde rymmas
däruti. 

Flera gångor har jag nämnt om den fördärf-
weliga seden, som i wästerbotten är gängse,
at undomen at bägge könen söka hwarandras
sängkamratskap. Detta anses för ingen ting,
och det wälförtjenta berömmet bör dem ej
ifråntagas, at de därwid i allmänhet äro måna
om att bibehålla sitt fat i helgelse och äro;53
så at den som förbryter sig blifwer efter för-
tjenst föraktad; Men så kan det ändock ej
annat än wara dem till frästelse. Utom hwad
jag redan om mig har berättat i detta ämnet*
så kan jag bedyra, at det aldrig har warit min
sak ej eller fant jag någon hog eller lust der-
till. Nu hände sig at en af mina Cousiner
Catharina Mats dotter kom till oss en afton;
och som hon hade en mun som aldrig teg så
började hon raillera; sägandes; at hon wille
ligga med mig; ”så at jag åtminstone kan säga
at jag äfwen har legat med dig Stenberg.”
Detta skedde, så at mina föräldrar och sys-

kon hörde därpå. Jag för min del war ganska
litet nögd med detta projectet; ty jag hade als
ingen lust dertill; men wille dock icke afslå
det för at icke synas gjöra det at Högmod;
derföre swarte jag: ”Det må så ske.” När tider
blef geck jag till sängs, och efter en liten
stund kom hon riktigt efter. Jag sof rätt godt
hela naten; och jag försäkrar på mitt sam-
wete och wid Gud, at mitt upförande derwid
ej war annorlunda, än som jag hade legat
bredewid en stock eller 70. åra gubbe; Ja jag
förmärkte ej den minsta retelse hos mig så
långt jag kan minnas, hwartill förmodeligen
bidrog, dels at jag wiste at hon war min Cou-
sine dels ock at detta war mig så mycket
emot; dels ock efter jag wiste at det war en
blott sedwana, och at wårt upsåt å ömse sidor
war oskyldigt. Åtminstone hwad mig sjelf
angår.
En Söndags eftermiddag geck jag till Ström

at viaticera och en annan Söndags eftermid-
dag til Degernäs. Olof Pers son härstädes sade
sig ej hafwa något, at ge mig. Således hade jag
lyckligt ändadt detta företagande.

Emedlertid feck jag swar på mitt bref till
Farbror Callmeijer i Åbo, som war såwida
gynnande, at mig låfwades, at få spisa fri
middag hwar dag hos honom, minsan en stor
förmån för en fattig yngling på en främman-
de ort, dessutom feck jag den kundskapen;
at man för 4. sk: om dagen kunde få till mats
om aftnarna. Denna hugneliga tidningen
kunde ej annat än fägna mig.

Nästa Lördag därpå fölgde jag min Far gåen-
des til Kyrkan under wägen började wi språ-
ka om detta brefwet och min tilstundande
resa m:m: Då kom jag ihog, at jag ej wiste
sammanhanget med min Slägtskap med Fru
Callmeijer. Jag sade derföre til min Far: ”Far
är god och utreder för mig denna slägtska-
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pen, på det, at om de frågar mig härom, jag
då ej må wara okunnig, som wore för mig
både skam och skada.” Min Far swarte då: at
Fru Callmeijer war hans Syskone barn; ty
hans mor eller min Farmor och hennes far

woro Syskon. och efter som jag nu har
nämnt om min slägt så wil jag här så mycket
jag mins uprätta mitt slägt register, hwiket
om det ej är af högt stånnd, så är det åtmin-
stone widlöftigt.
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Sådant är nu mitt slägt Register så långt jag
kan minnas för närwarande tid, eller år 1787.
när jag det uprättade, och torde jag med
tiden kunna därwid gjöra några bihang. Men
jag wil nu åter förfoga mig till Min Historia.

XVIII. Capitlet. 
Beredelser till resan.

Jag war ännu någon liten tid hemma, och
war, efter wanligheten, mina Föräldrar
behjelpelig i allahanda arbeten. En dag war
jag i sälskap med min Far och Syskon i sko-
gen för at bryta löf. Under det wi då åto mid-
dag, föll wårt tal på min snart instundade
resa, då wi om mina tilkommande tider, jol-
rade, uti wår menlöshet efter, wårt begrepp.
Min Far sade då: ”Nu sitter du här med oss,
men nästa år, ho wet hwar du då är; då få wi
ej se dig med oss. Och nog lärer du i dina
dagar påminna dig; när du blir KyrkoHerde
eller Prost, huru du nu här har hjelpt oss taga
löf m:m: och därwid tala därom för din fru,
som kanske kan wara både rik och förnäm,
Och ifall Gud skulle låta något sådant we-
derfaras dig, som jag nu fjollas; så bör du ej
förgäta dina fattiga föräldrar. Då skal du ej
ångra, at du hafwer warit med i allahanda ar-
beten, och lärt, hwad det är at slita ondt,
samt wet sjelf och kan lära dina drängar, at
ställa arbetet i rätt gång, ty altid är det bättre
när Husbonden sjelf förstår sig på huru det
skall wara, än at han uti alt, skall lita på sin

Husbondedräng” (så kalla de en drängfogde
därå orten) ”då kan du säga huru wi bruka
och sådant mer; och om du har Gud för ögo-
nen, så kan det lätt hända at du blir Prest,
och då tror jag wäl, at du kommer ihog dessa
tider” m:m: Härpå swarte jag: At om jag
skulle komma i en sådan stälning, i werlden,
så wore ändock altid hembygden kär, och de
ställen skulle altid wara i mit minne hwarest
jag har åtfölgt min Far. – ”och då wil jag wäl
ej underlåta, at om jag kan, wara mina För-
äldrar behjelpelig och lämna dem något un-
derstöd.” m:m:.

Och detta samtalet upwäkte de ömma käns-
lor, som jag ofta både förr och efter hade
haft innom mig sjelf. Nämligen det oroade
mig mycket, at Mina Hulda Föräldrar måste
för min skull sätta sig i så stor gäld och skuld,
i det de gjorde alt hwad de kunde icke alle-
nast till at hålla mig med kost i Staden och
betala 100. D: årligen för mig till Herr Ma-
gistern, icke för det, at det war dyrt; ty för
lindrigare pris lärer knapt någon fått lärdom;
men för deras fattigdom skull, som gjorde, at
de måtte Låna, alt detta; utan ock i det de ut-
rustade mig med lin= och nattkläder, och en
säng m:m: och önskade således, at jag sjelf
hade kunna betala dem det.

En händelse kommer jag nu at berätta, som
då mycket oroade mig. Jag hafwer förut pag:
39. något nämnt om mina Morföräldrars
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kinkiga sinnelag och om min Mors hastighet
at swara. Detta lärer förmodeligen hafwa
oroat hennes samwette, derföre hände sig en
qwäll, at sedan min Far och alla hade lagt sig
utom jag och min Mor, satt den sednare wid
spisen och började beklaga sig sägandes: At
min Morfars och Mormors olåter woro hen-
ne för swåra, at höra; ”så at om icke Gud
snart tar dem ifrån werlden, så wet jag ej
hwad som kan hända; ty jag”, fortfor hon
gråtandes, ”kan ej längre fördraga det, och
blir det ej bättre, så fruktar jag, at jag till slut
bär händer på mig sjelf.” ”Hå,” swarar då min
Far, ”hwem skall tala så dåraktigt, öfwer-
lämna dig i Guds wård och tala intet tocke-
ri.” ”Nej,” swarte hon ”jag säger upriktigt: Ni
bören skaffa undan för mig det hwast är.”
Dessa ord woro såsom styng uti mitt hjerta.
Min Far talte så wid henne men något alf-
warsamt, som jag tyckte ej då borde wara,
och bad henne komma isäng, hwilket hon
ock änteligen till slut gjorde: och jag geck
äfwen i min kammare at lägga mig. Men war
der ganska ängslig och bedröfwad, samt på
mina knän bad innerligen Gud, at han wille
hjelpa min Mor och taga ifrån Henne sådana
förskräckeliga tankar, samt trösta henne uti
sin bedröfwelse. Sedan geck jag wäl till
sängs; men kunde ej för oro skyll få sömn på
en lång tid, utan låg och dels förundrade mig
deröfwer, at jag ej kunde få up min mun till
at tala med och trösta henne så mycket som
ett enda ord, dels ock tänkte jag på huru jag
skulle tilställa mitt tal för at trösta henne när
jag om morgonen skulle upwakna. Sedan
somnade jag wäl änteligen in; och när jag
steg up om morgonen fant jag min Mor uti
sina syslor. Och såsom hon ej nämnde om
den saken som taltes om, om qwällen, så
kunde ej eller jag något tala därom oaktat
alla mina fasta föresatser, som jag om natten
hade. Ty då jag fant henne tilfredsstäld så

blef jag glad, och som hon aldrig nånsin
mera lät höra sådana tankar, så tackade jag
min Gud, at han hade hört min bön.

Nu war sommar ferien til slut liden och jag
måste begifwa mig till Staden; hwarest jag
hwar Söndag hade tilfälle, at gå i Kyrkan,
hwarwid jag så wäl i Staden, som på landet,
ofta tänkte wid åskådandet, af Prest och Pre-
dikstol: Ach! Ho wet om jag nånsin kommer
på detta heliga rummet, nock ser det för mig
omöijeligt ut; men Herren allena kan det ut-
rätta. Om dig täkt är ogud; så hjelp mig där-
till men lär mig ock sjelf at den wärdeligen
bekläda. Min Far frågte mig ock en gång i
samma sak sägandes: ”Hwad tänker du när
du ser Presten på Predikstolen?” hwarpå jag
swarte mig tänka, som nu nyss anfört är. 

Wid samma tilfälle, såsom ock flera gångor,
gaf min far mig följande lärdom: ”Om du nå-
gonsin blifwer Prest i werlden, så se till at du
må Predika kraftigt och laga så at du har
mycket säga; ty den som har mycket och
wiktiga saker at säga; han blifwer gemenli-
gen omtykt. Desutom skal du predika sta-
digt, jämt och tydligt, så at du wäl uttalar de
sista orden i meningen och låter wäl höra de
sista bockstäfwerna i orden; ty då hörer och
förstår man så mycket bättre; och det bidra-
ger mycket till, at winna åhörarenas up-
märksamhet”, m:m: Jag swarte: ”så långt jag
kan wil jag söka, at iaktaga dessa reglor.”

Efter som jag innan kort war sinnad at resa
bort; så wille jag först hafwa mig ett sigill;
jag geck derföre till Mårten Vesling och an-
modade honom om at gjöra mig ett, efter
som jag wiste att han kunde den konsten.
Han stack derföre i Mässing åt mig ett sigill
fast än helt simpelt dock tämmeligen nätt,
utan några widare sinnebilder än mitt namn
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med en sol der öfwer och litet löfwerk
omkring helt rätt och slätt, hwarom jag sjelf
anhölt, på det att det ej måtte blifwa för
dyrt. Och betalte jag derföre 8. skillingar. 

Sedan jag hade warit en liten tid i Staden,
skulle Magisterns piga Anna twätta ett litet
byke wid åen, då jag skulle wara Henne be-
hjelpelig wid ned och upbärandet. När hon
då såg, at jag hade tid, sade hon: ”du skulle nu
Stenberg taga båten och ro drag litet efter du
har så god tid; ho wet om icke du kunde få
någon gädda, efter andra ock får, och du
skulle wisserlig wara wälkommen om du
kommer hem med färskfisk.” Jag lydde åt råd
sprang hem efter Magisterns drag och bör-
jade ro. Jag rodde någon tid upåt älfwen, och
jag wiste ej ordet af före än gäddan högg i.
Nu hade jag ej det förståndet, at jag wiste
draga på straxt, utan tänkte: jag skal låta
henne swälja wäl, och släpte efter det som öf-
rigt war af refwen. Men till olycka, så war ej
ändan af refwen fastbunden; utan som bäst
jag släpte efter hade jag endast hwefwen i
hand och refwen hel och hållen i sjön. Men
som till all lycka den utkastade refwen ännu
war torr på ändan så flöt hon på watnet, tils
jag hant ro dit med båten. Så snart jag åter
feck uti ändan af refwen; knöt jag den fast
uti et snöre i hwefwen; och som jag då trod-
de, at gäddan hade hunnit swälja; så började
jag draga på och kände at gäddan ryckte,
hwarföre jag drog så mycket warsammare,
tils jag feck henne till båten, då jag ryckte
henne in i båten, och war hon så stor och
wacker, at hon wägde 14. marker. Hjertans
glad och förnögd öfwer en så härlig fångst
lagnade jag ånyo ut refwen i hopp at få mera;
men olyckan fogade det ej bättre, än at snöret
war falskt, uti hwilket jag nyss hade fastbun-
dit ändan, så at jag andra gången kastade
ändan i sjön, och som den då redan war wåt

så skjönk den wackert till botten; så, tänkte
jag nu har jag wackert hushållat, som har
haft bort Magisterns silfwerdrag, nu måste
jag betala det när Magistern kommer hem
(N:B: han war bortrester) dock tröstade jag
mig dermed, at jag hade en så stor gädda, at
frambära. Det war då ej något annat för mig
öfrigt, at gjöra, än at ro hem. När jag kom
hem war jag mycket wälkommen med min
wackra gädda. Men när Magistern kom hem
och feck höra, at jag hade förlorat draget sade
han: ”Nog war det wäl braf, at du feck en så
wacker gädda; men silfwerdraget kostar mig
mera och om wi ej kan få igen det i mårgon,
så wet jag ej huru det går; ty intet blir det be-
talt utaf gäddan.” Dagen efter for Herr Ma-
gistern och jag ut at söka det, i det wi rodde
af och til och med ett tåg släpade en ned-
sänkt risbuske efter oss; och änskönt jag täm-
meligen nära wiste stället hwarest jag för-
lorade det, så kunde wi ej få igen det: En an-
nan dag feck jag Mathias Tegman med mig,
och huru länge wi sökte, så fant wi det änte-
ligen. Men hwem war då gladare än jag, som
då såg mig fri ifrån, at betala draget.

Gent emot mitt kammar fönster war tull-
stugan, hwilket bidrog till at jag ibland språ-
kade med Besökarena. En af dessa wid namn
Burström, språkade ibland med mig. Och
kallade mig ofta på skämt Magister; detta
förträtade mig litet; hwarföre jag flere
gånger bad honom ej gjöra gäck af mig eller
säga så; men han swarte endast: ”Ämnet är
godt det blir wäl.” Jag bad honom dock at
tiga dermed; men ju mera jag bad desto mera
fortfor han, dock gjorde han mig ibland till
wiljes, och jag låddes ej höra honom. Detta
war dock endast ett wänskaps gnabb, som ej
betydde någon ting. 

Wid denna tiden eller ock någott förr be-
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kom jag ett bref ifrån Farbror Ström; uti
hwilket han beklagade, at han ej feck råka
mig, skickade mig en 6. D: Sedel och gaf mig
den hugneliga tidningen, att jag hos Farbror
Callmeijer i Åbo skulle träffa en Slägtinge
wid namn Chore, hwars mor, Min Fars Cou-
sine, nu 2:dra gången wore gift med Herr
Handels Man Ullbrandt i Uleåborg. Hwilket
mycket gladde mig.

Nu skulle en af mina Cousiner gifta sig
denna höst med N: N: Malmgren en Bryg-
gare wid Umeå Bränneri. hwarföre jag ock
blef buden til brölloppet, som hölts på Brän-
neriet hos Lieutenant Morits (då warande
Bränneri Inspector) Och som där war myc-
ket främmande och Herrskaper, så war jag
efter wanligheten mycket blyg; Hwarföre jag
hade ej särdeles nöijsamt där emedan jag
hela natten måste sitta och se på andra
dansa, och sjelf wågade jag ej bjuda up nå-
gon. Til slut gjorde Fru Berlin (Stads Com-
ministerns Fru) mig den äran och böd up
mig up til en Menuette. Jag wågade då ej ne-
ka, utan dansade så godt jag kunde, och böd
sedan sjelf up min Cousine Madame Magda-
lena Stenman, och efter slutat bröllopp geck
jag åter glad hem.

I det samma kommo Fartygen hem ifrån
Stockholm, då de åter efter 8. högst 14. dagar
skulle gjöra sin sista resa det året på Stock-
holm, då jag också skulle följa med och gjöra
min först betydeliga resa till Åbo Academie
och det häldre än til Upsala för 4. betydande
skäl skull. 1:o Uppå Magisterns inrådande
och recommendation, som war kännare af
den orten. 2:o Derföre at där sades wara bil-
ligare ort än i Upsala, 3:o För det jag redan
fått löfte, at få spisa fri middag hos Farbror
Callmeijer och 4:o därföre, at på den orten
war bättre tilgång på goda Conditioner hälst

för Swenska Studenter, än som wid Upsala.
Min Cammerat Mathias Tegman, som ock
skulle resa till Academien wille intet gjöra
mig sälskap til Åbo ehuru Herr Magistern
sökte på alt sätt persvadera ho:om därtil;
utan wille till Upsala, för lättare Transport
skull för hans föräldrar, till at tilsända ho-
nom allahanda förnödenheter, hwarmed jag
war fulleligen nögd. Ty jag såg gärna, at jag
undslapp, at resa med honom för det myck-
na förträt skull, som han förr hade gjort mig
och hwarföre jag önskade at blifwa fri ifrån
hans sälskap. Hwarföre ock, när Herr Magis-
tern sade till mig, at han önskade, det Teg-
man äfwen hade rest till Åbo, om ej för
annat; så dock för mera ro för mig; jag lät
honom förstå, om ej directe så dock indirec-
te, at jag såge häldre, at jag finge resa honom
förutan och lät också förstå orsaken, ty jag
tänkte: han kan nu intet mera gjöra mig
något, sedan wi hafwa skilts åt.

Nu Bör jag wäl något nämna om mit gjorda
framsteg i mina studier, som wäl ej woro; så
särdeles stora; men så hade jag ej så mycket
för dem eller betalt, dock hade jag läst alt det
nödwändiga som fordras, at med någorlunda
heder blifwa Student. Ty utom hwad jag förr
har nämnt, så hade jag läst i Theologien Ben-
zelii Repetitio och något af Völdikens Theo-
logie, Bussers Moral, Rethoriqven, Logiqven,
Euclides til 5. Boken. I Latinet något af Jus-
tinus, Ciceronis Orationer och Cato Major.
något af Terrentius. I Grekiskan större delen
af Nya Testamentet, Ebraiska Grammatican
och expliceradt något af första Capitlet i
Skapelse Boken. Hybners Historia och så-
dant mera smått.54

Då nu min Far kom till Staden blef det hans
första bekymmer, at tinga mig in på någon
skuta. Jag smickrade mig då med det hoppet,
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at få följa på Fartyget Vandringsmannen, uti
hwilket Farbror Nils Burgerus hade del; men
där blef det totaliter afslag, så wida där war
redan, så alt för många Passagerare intagna,
och war således intet något rum för mig öf-
rigt. Min Far hörde sedan efter på flera far-
tyg; men feck på alla ställen afslag; så at det
liknade sig till såsom jag ej skulle komma till
at gjöra någon resa. Då nu min Far kom och
underrättade mig härom, swarte jag: ”det är
nu besynnerligit, at det ej skal finnas så stort
rum på något fartyg, som jag kunde få krypa
uti.” ”Jag har ännu ej warit till Handelsman
Häggström”, swarte då min Far, ”får jag dig
ej in på hans fartyg, så wet jag ej hwarest.”
Han geck så dit och efter mycket bedjande,
låfte de, at jag skulle få följa med på deras
fartyg hwaröfwer jag ej blef litet glad. Och
feck jag straxt det ordre at nästkommande
Onsdag eller den 14. September infinna mig
och wara färdig till afresan.

Straxt derefter eller d:n 11. September kom-
mo de förr omnämnda lapp flickor Maria
och Hellena till mig i staden och skänkte
mig en kappa lingon och 1. par goda ull
strumpor, hwilket jag ej wille wägra at emot-
taga, hälst jag wiste och war öfwertygat
derom, at de uti sin enfaldighet gjorde det i
största wälmening.

Såsom Magister Sædenius, af blott egen Auc-
torite, ej wille gifwa mig och Tegman Teste-
monium; så war nödigt, at wi först borde
upwakta Probsten Nils Sund såsom Præposi-
tus Scholæ. Hwarwid Herr Magistern war oss
följaktig. Men hwarken hörde jag honom tala
om ofwannämnde ärende, ej eller at han
nånsin geck med Probsten uti något annat
rum under det wi woro där, ehuru Herr Ma-
gistern så nämner uti sitt Testimonio. Efter
en liten tid togo wi afsked, och då wi på åter-

resan kommo till LandsHöfdinge Bostället
Gran, stannade Herr Magistern där qwar; ty
han skulle upwakta Landshöfdingen; Men
Mathias Tegman och hans Herr Far reste
gerad hem. Under det Herr Magistern geck
in skulle jag taga wara på hästen på wägen.
Under det jag där stod och wäntade på Herr
Magisterns återkomst, kom Herr HofJunka-
ren, nu Assessoren Jerlström åkandes, och
när han blef mig hwarse stannade han och
frågte om jag icke innan kort skulle resa till
Academien? Jag swarte: ”Ja.” – ”Till hwilken
Academie?” – ”Till Åbo.” ”Ja så,” sade han wi-
dare, ”då skall jag bedja Eder, at, när Ni kom-
mer till Åbo, I då söken upp Herr Hofrätts-
Rådet Ek, Han är min Swåger, och i skolen
hälsa honom rätt mycket ifrån mig och min
Hustru och säg, at jag mår wäl och har en
dotter af 8. års ålder och en son af 5. års
ålder.” ”Jo,” swarte jag, ”det skal jag gärna
gjöra.” ”Men” fortfor han, ”Ni får ej förgäta
det; ty jag har ej bedt Er hälsa ifrån mig så
mycket för min blotta hälsning skull, utan
mera för det Ni måtte blifwa känd af honom,
hwilket torde komma Eder sjelf till förmån;
ty han kan med tiden recommendera Eder.”
Sålunda talte han mycket wänligt med mig
en lång stund, Hwarwid jag tackade honom
för hans godhet emot mig på det ödmjukaste,
och låfwade, at oswikeligen efterkomma
Hans befalning; Hwarpå han tog afsked och
reste. Änteligen kom ock Magistern ut och
wi foro hem till wårt. Då Magistern skref
mitt Testimonium, som lyder ord ifrån ord
som följer.

Afskrift ”Regiae Academiae Aboensis
h: t:
Domino Rectori Magnifico
S: P: D:55

Hasce, qvi exhibet litteras Petrus Stenberg,
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bonæ spei Juvenis, humiliori, honesto tamen
genere natus, per plures annos, publice in
Scholis nostris, nec non privatim apud nos, in-
genii, haud infelicem agrum culturæ subjecit;
Cui, utpote singulari deciderio, ad studia lit-
terarum flagranti, opera nostra tanto minus
denegare potuimus, qvanto certius speramus,
illum ipsum, si tritam hujusqve semitam pari
de cetero alacritate et impetu seqvatur, egre-
gio publico bono olim præfuturum.
Sed cum ad majora nititur natura morta-

lium cumqve viliora sordescunt, ad sublimio-
ra, ruptis qvasi vinculis, evolare cupiunt, unde
plus et usus et gloriæ hauririqveat, ad Came-
nas Vestras Auraicas longe celeberrimas, meis
vestigiis insistens, iter comparare decrevit. Ve-
niam igitur abeundi, et testimonium vitæ ante
actæ petiit. Hoc dum inhibere non potuimus,
jussit Scholæ, qvæ hic viget, Inspector Maxi-
me Reverendus, me, Adolescentem prædic-
tum, testimonio debito ornare. 

Qvamobrem testamur, hunc Petrum Sten-
berg, ea dedisse specimina, virtutum, pieta-
tis, scilicet obedientiæ modestiæ, inqve lit-
teris diligentiæ, ac solertiæ, ut præceptorum
meruit favorem et recommendationem.
Te igitur Magnifice Domine Rector, qvovis

verborum honore compellare audeo, singu-
lari isto favore, qvo plures meqve inprimis,
complexus es, nominatum juvenem inter
cives academicos recipere, receptumqve tua
auctoritate tueri et favore tua digneri.
Qvod dum Vestra Magnificentia fecerit,

rem Deo gratam, sibi honorificam, egregio
publico utilem, nostro deniqve Stenberg be-
neficium exoptatissimum præstiterit; qvod
nos cum ipso, qvoniam demoreri non potui-
mus, celebrare nunqvam intermittimus.
Vale Magnifice Domine Rector, et rei lit-

terariæ in Nestoreos usqve annos feliciter
vive!

Dabam Umæ die XI. Septembris 
MDCCLXXIX.
Carolus Sædenius
v: Rector Scholæ Umeå.”

Det kan på Swenska så gifwas.
”Kong:a Academiens i Åbo. 
Här warande
Rector! Eders Magnificence! 
L: M: H:

Innehafwaren af denna Skrift, om sin fram-
tid godt hopp gifwande ynglingen Petter
Stenberg, af ringare dock af ärlig och heder-
lig slägt född, hafwer i flera år offenteligen
uti denna Stadsens skola och privatim hos
mig ådagalagt sitt snillets lyckliga tilwäxt
och upodling; honom såsom af en synnerlig
lust til bokliga konster drifwen hafwer jag
så mycket mindre kunnat förneka min un-
derwisning, som jag så mycket wissare hop-
pas, at han, om han med lika munterhet och
drift, som hitintils den jämna wägen följer,
wid framtiden det wördade allmänna wärke-
ligen skal gagna.
Men aldenstund menniskans natur efter-

sträfwar något större och det ringare uraktlå-
tes, och såsom menniskor söka, at likasom
utur sönderbrutna boijor upswinga sig, hwa-
dan både mera nytta och heder kan ärnås;
altså hafwer ock han til Edra så widt frägdade
Läro=Säten i Åbo, efterföljandes mitt exem-
pel, beslutit at resa; hwarföre han, så wäl om
låf at färdas, såsom ock om betyg på sin förda
wandel, hafwer anhållit. Och som jag detta
icke hafwer kunnat hindra, hafwer härwa-
rande skolans Högwördiga Inspector befalt
mig, förenämnde Yngling med tilbörligit be-
tyg förse.
Hwarföre jag betygar, at sagde Petter Sten-

berg, sådana prof på dygd och Gudsfruktan,
nemligen på lydnad, beskedlighet och i stu-
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dier flitighet och qwickhet har wist, at han
har förwärfwat sig Præceptorernas ynnest
och befordran.
Eders Magnificence wågar jag derföre i

största ödmjukhet ombedja, at Eders Magni-
ficence täktes merbemälte Yngling, med en
sådan ynnest, med hwilken E: M: flera men
isynnerhet mig har omfattadt; ibland Acade-
miens ledamöter antaga och antagen med
Eder myndighet beskydda och gunst bewär-
diga.
När Eders Magn: det gjör, så bewisar Ed:

M: Gudi en behagelig, för sig en berömlig,
Allmänheten en nyttig, och änteligen Sten-
berg en den aldra behageligaste wälgärning,
hwilken jag men isynnerhet han aldrig kan
bortglömma och at wörda aldrig uphöra.
Gud sälle Eders Magnificence och låte Eder
till den lärda werldens trefnad lefwa till en
hög=lycklig ålder!

Gifwit af Umeå d:n 11. September 1779. 
Carl Saedenius
v: Rector Scholæ Umeå”

Jag hafwer förut något talt om min mat ord-
ning, och at min mat bestod merendels af
bröd, smör, mjölk och gröt, en mat till hwil-
ken jag behöfde hwarken knif eller gaffel
och om jag någon gång hade sådan mat, så
brukte jag min tälj=knif och mine fem egna
gaflar. Herr Magistern och hans fru som
detta wiste, sade derföre samma afton till
mig, at de wille det jag måtte spisa med dem
och hålla tilgodo aftonward med dem: ”ty wi
wilje se,” sade de, ”huru du bärjar dig när du
skall spisa med knif och gaffel. Ty när du nu
kommer till folk passar det sig icke at bära
sig tölpaktigt åt; och du har länge sedan bort
köpa dig ett par bordknifwar, så hade du
kunnat öfwa dig sjelf, och det kan du wäl
köpa dig ännu; så har du at öfwa dig med

under resan.” Jag tackade för tilbudet och
emottog det. Sedan wi hade fort farit en
stund at spisa; sade Frun: ”han bär sig ej illa
åt eller ser jag, intet ser det ut såsom skulle
du nyttja dem första gången.” ”det är wäl ej
första gången eller” swarte jag. – ”Hwar har
du förr ätit med dem?” frågtes mig. – ”Jo där
och där wid det eller det tilfället, och det är
nu 5:te gången som jag sålunda spisar.” –
Frun sade då: ”Nock lär du med tiden
komma ihog när du blifwer prest, huru du
nu sitter och räknar huru ofta du hafwer ätit
med knif och gaffel.” – ”Jojo” mente jag ”det
lärer jag ej förglömma.” Jag brukte min gaf-
fel så godt jag kunde, och de fingo ej tilfälle
at gjöra mig några påminnelser i den delen.
At köpa mig knif och gaffell hade jag ej lust
till; ty jag wille spara pengarna till nödigare
behofwer.

Resepass begärte jag på Lands Cancelliet,
och när jag feck det om händer såg jag, at de
hade förgätit at skrifwa mitt namn deruti; ty
det stod endast: at Studerande Ynglingen
hade om resepass anhållit. – Det der, tänkte
jag, kan aldrig wara riktigt eller påliteligt
pass. Dock lärer wäl Hofjunkaren Jerlström
gjöra derpå anmärkning ifall det ej är riktigt.
Jag kom till honom, han tog det emot, geck
i sin kammare, och såsom Lands Secreterare
skref sitt namn under, samt gaf mig det til-
bakas utan at gjöra derwid någon anmärk-
ning. Jag war först sjelf ärnad, at gjöra an-
märkning derwid men min blyghet förhind-
rade mig derifrån, och desutom tänkte jag:
lärer han som är en så gammal ärfaren
LandsSecreterare bäst weta hwad som passar
eller ej. Han war då så nådig emot mig och
skänkte mig passet, så at det kostade mig en-
dast Chartæ Sigillatæ lösen, hwarföre jag öd-
mjukast tackade. Han förnyade åter sin
hälsning till Herr HåfrättsRådet Ek och bad
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mig ej förgäta at upwakta honom. Därpå tog
han ganska wänligen afsked utaf mig och jag
promenerade till LandsHöfdinge sätet Gran,
at äfwen begära LandsHöfdingens Grefwe
Leijonsteds underskrift. Han såg på Passet
och gjorde straxt anmärkning på namnets
utelämnande; sägandes: ”Här står ju intet ert
namn?” ”Nej,” swarte jag, ”och det är just
det, som jag har funderat på om passet utom
det kan wara riktigt.” – ”Har Ni då ej upgett
ert namn?” – ”Jo Nådige Grefwe.” – ”Men
gjorde icke Herr Hofjunkaren någon an-
märkning härwid?” – ”Nej, han lärer ej haf-
wa observerat det.” Häröfwer blef Grefwen
något förträtad och sade: ”Det är då ett för-
färligit slurfweri, som Herrarna Canslisterna
bruka, man rättar och påminner och ändock
är det likadant” m:m:. Sedan frågte han:
”Hwad heter Ni?” – ”Petter Stenberg är mitt
namn” swarte jag. Han skref då sjelf in mitt
namn emellan raderna, och satte sedan sitt
egit namn under. Hwarföre jag tackade, bu-
gade mig för Grefwen och Grefwinnan,
samt det närwarande främmande och geck
min wäg.

Magister Sædenius, som wid denna tiden
tänkte på, at söka sig befordringar, hade ock
beslutit at resa till Hernösand för præstera
Pastoral Examen. Han tilträdde denna sin
resa dagen efter eller Söndagen d:n 12. Sep-
tember, då jag fölgde ho:om. öfwer älfwen
och tog då af honom afsked för allone, wid
hwilket tilfälle han gaf mig åtskilliga förma-
ningar, men isynnerhet följande: ”Jag lärer
nu ej mera få träffa dig åtminstone före den-
na din afresa. Derföre sätt mina trogna för-
maningar wara dig en eftersyn, så at du har
Gud för ögonen, samt är dygdig och besked-
lig. Du reser nu på en aflägsen och främ-
mande ort, och kommer du, at härefter mera
wistas ibland folk och Herrskaper än hitin-

till derföre bör du se till at du hyser en til-
börlig och hederlig Ambition, så at du icke
ger dig i sälskap eller umgänge med pack och
slödder utan söker hederligt sälskap och tag
dig till wara för ytterligheter; men twärtom
öfwa ett sedigt, ödmjukt och skickligt upfö-
rande, så blifwer du af alla älskad och afhål-
len, och det är just det, som skal hjelpa en
ungdom fort i werlden. Din egen torftighet
bör upmuntra dig till ett beskedligt upfö-
rande och at hysa hos dig en honette ambi-
tion, så at du winner folks tycke; så kan du
wäl blifwa hulpen. Men deremot blifwer du
olycklig om du blifwer förlåten och öfwer-
gifwen af alla; ty då står man såsom på en
backe blott och bar utan all hjelp och und-
sättning och utan anhöriga på en främman-
de och aflägsen ort; och hwad will man då
taga sig före du ser då häraf huru nödigt det
är, at winna folks gunst och bewågenhet.” et:
et:. Jag tackade då för denna och all annan
hans emot mig bewista grace, och swarte,
mig wilja, efter min yttersta förmåga söka at
wackta mig för ellacka sälskaper, och äfwen
föröfrigit iaktaga ett beskedligt upförande.
Hwarpå wi togo afsked af hwarandra, Magis-
tern steg i Chaisen, och jag wände om till
staden igen.

Det öfriga af eftermiddagen anwände jag till
at taga afsked af Stadsens Herrskaper, släg-
tingar och andra bekanta. Då somliga skänk-
te mig något respengar och andra intet. Och
bekom jag in alles af Umeå Stad 39. D: 24.
[öre] Utaf Umeå Socken på mina förr om-
talta upbörds resor hade jag fått 812. D: 31.
[öre] Af utsockens Slägtingar och min Mor-
far feck jag 39. D: Så at hela summan war 891.
D: 23. [öre] mina respengar. Af dessa pengar
hade jag uphandlat mina omtalta kläder och
något annat småt, så at återstoden till res-
pengar steg sig till 7. ./2. hundrade daler. 
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Då jag nu såg mig hafwa utaf och igenom
Församlingens frikostighet bekommit en så
ansenlig summa till respengar, hade jag lust,
at på något sätt ådagalägga min tacksamhet.
Jag geck derföre till Magistern förr än han
reste till Hernösand och frågte honom: Om
icke det skulle gå an och huruwida det skulle
passa sig, at skrifwa en tacksägelse för deras
frikostighet, och låta läsa up den så wäl i
Stads= som i lands Kyrkan? Men han swa-
rade: ”det är onödigt ej eller låter det wäl
göra sig; utan det kan du gjöra sjelf när du
kommer tilbaka och Predikar för dem, så är
det så mycket mera kärkommit.” hwarmed
jag war tilfreds. N:B: detta skjedde förr än
Magistern reste bort.

Måndags förmiddagen geck jag hem till mi-
na Föräldrar för at med allone rusta mig till
resan och at taga afsked. Under det jag då
samma qwäl med mina föräldrar och syskon
satt och jolrade om min afresa förnyade åter
min far sina förra påminnelser, sägandes:
”förall ting tag dig till wara för olåflig beblan-
delse med flickor; ty derigenom förstörer du
din lycka och får icke en gång blifwa Prest;
utom det at man därtill förtörnar sin gud och
blir föraktad af alt hederligt folk. Helt annat
är det när man under dygd och beskedlighet
söker ingå förening och trolofning, hwilket
ej är förbudit; ty derigenom har mången fat-
tig karl blifwit hulpen till lycka och wäl-
måga. Om du är dygdig och beskedlig; så
torde äfwen du ärnå en sådan lycka; ty Gud
kan wäl på flerehanda sätt uphjelpa dem som
frukta honom, hwarpå man hafwer haft flera
exempel såsom Herr Comministern Flur,
sade när han war här och Communicerade
sednare gången, din bror Eric, då han berät-
tade följande exempel, i anledning deraf, at
wi sade, at det för oss såg mycket swårt ut för
dig at blifwa Prest efter wi ej hafwa något at

understödja dina studier med; som han då,
säger jag, berättade för at upmuntra oss och
wisa oss at Gud har många medel at hjelpa
sina.” Exemplerna äro följande.

”Det war”, sade han, ”en mycket förnäm
Herre” (jag mins nu ej af hwad Charche)
”som hade en enda dotter och derjämte myc-
ket rik, hon hade ganska många friare, som
woro både rika och förnäma och aldeles swa-
rade emot hennes stånd. Men ingen af dem
will hon gjöra lyckelig, eller gifwa någon ett
önskeligt swar oaktadt all deras trägna begä-
ran; utan de fingo alla ett kort nej. Det hände
sig sedan; at denna Fröken promenerade helt
allena uti sin faders trägård förbi hwilken en
gata eller allmän wäg lopp. Några af hennes
förnäma tilbedjare, förträtade öfwer hennes
enwishet stodo på samma wäg och blefwo
henne hwarse i trägården, och efter som de
fingo se, at en illa klädd Student kom gåen-
des der förbi; så beslöto de, at narra honom
till Henne för at förarga henne. När Studen-
ten nalkades till dem sade de till honom: Wi
ger Eder 300. a 400. om Ni kan utwärka Eder
en kyss af den där fröken, som promenrar al-
lena där i trägården. Ja, swarte Studenten,
om Herrarna gifwa mig skriftelig försäkran
om sitt löfte, så will jag försöka det. De
gåfwo honom så sin obligation; och han
geck at försöka sin lycka. När han kom fram
till henne och hade ödmjukt hälsat, så wiste
han henne sin undfångna obligation och bad
med största beskedlighet, ödmjukhet och
wördnad, at hon intet måtte förwägra ho-
nom hans bön; utan behjerta at han kunde
genom en sådan grace blifwa lyckelig i det
han på det sättet wunne den upsatta pen-
ninge summan. Hon swarte: däraf blir jag
hwarken sämre eller bättre och det kan jag
med all ärbarhet gjöra dessa Herrar till för-
trät. Hon steg så fram och gaf honom en
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kyss; för hwilken grace han på det ödmju-
kaste tackade, geck sin wäg och feck ut sina
pengar. Studenten klädde up sig litet, och då
han någon tid derefter råkte at gå samma
trägård förbi, och samma fröken då just råk-
te promenera där allena, så blef hon honom
hwarse, igenkände honom och kallade ho-
nom till sig. Han instälte sig, och hon talte
med honom mycket wänligen; ty den sista
kyssen hade upwäkt hos henne ömmande
rörelser för honom, hälst då hon märkte, at
det war en skicklig och beskedlig karl. Hon
lätt honom då förstå, at hon wille med ho-
nom lefwa och dö om han wille först resa
utomlands at förkofra sig i allahanda artiga
wettenskaper, hwartil hon försträckte ho-
nom ärforderliga pengar, dock utom sina
föräldrars wettskap. Han tackade för en så-
dan owäntat nåd och med glädje emottog til-
budet, samt reste och kom efter någon tid,
hem, älskad, wördad och högaktad, för sina
utmärkta förtjenster. Feck så sin fröken till
Fru och want derigenom en stor lycka.
Sammaledes hände med en annan Stude-

rande, som också på samma wis blef, af några
Herrar, upäggad at begära en douceur af en
förnäm Fröken, som kom åkandes i sin wagn,
och af hwilken de alla hade fått en stor korg.
Han gjorde så. Då hon, sedan hon hade frågt
honom om han hade knif, och han tog up en
tälgknif, gaf honom hwad han begärte. Lyck-
an fogade sedan saken så, at han blef Infor-
mator i samma hus, någon tid. Hwarest sam-
ma Fröken wiste honom mycken höflighet
och fastän han ej wågade gjöra sig något
hopp; så gjorde det dock så mycket at han
hyste något mera än djup wördnad för henne.
Han blef under samma tid Magister, och want
genom hennes åtgärd befordran, samt feck
till slut hennes hand och hjerta. Och kom till
stor lycka.”

Han nämnde också om huru en skeps kock=
poike blef till slut ErkeBiskop; men som det
ej går på något sätt in uti ofwannämnde äm-
ne wil jag ej för denna gången berätta der-
om.
”Således,” fortfor min Far, ”om du iaktager

en lika dygd och beskedlighet; så torde äfwen
gud gjöra dig lika lyckelig. Och om du skulle
blifwa rik och få en förnäm Fru; så bör du ej
förgäta dina fattiga Föräldrar och anhöriga.”
et: et:.

Tisdagen lagades ihop alla mina saker färdigt
till afresan och inpackades i en kista mitt
lilla förråd af böcker samt mina kläder. Lin-
kläder feck jag då af mina Föräldrar, såsom
16. skortor, halfarmar och nattkappor med
krås och manchetter, hals= och näsdukar
nattröijor och en nattråck. Kistan, wäl besla-
gen, feck jag ock af min Far. Det öfriga hade
jag köpt mig sjelf. I den andra kistan inpac-
kades bröd och annan mat; desutom feck jag
med mig 1. [lispund] smör och något salt lax.

Eftermiddagen geck jag ut i byn, för at taga
afsked af samteliga wåra grannar.56 Jag geck
då ifrån den ena gården efter den andra hela
byn igenom, som bestod af 15. grannar utom
torpare och soldater, under hwilken förrätt-
ning större delen af eftermiddagen geck för-
bi. Somliga råkte jag hemma och såmliga på
åkrar och tog afsked utaf dem alla med ett
muntert sinne; så at, fast qwinfolken och släg-
tingar gret; så war jag dock wid ett godt mod,
likasom det inte hade angåt mig. Wid detta
tilfället feck jag se ett tydeligt exempel på
qwinfolkens förmögenhet, at gråta och skrat-
ta efter behag. I et håg träffade jag min Cou-
sine Margareta Mats dotter och hennes man
Petter Thomas son, wi hade en och samma
wäg at gå åt hennes hem, under hwilken pro-
menad tilsammans, jag började tala om min
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resa och at jag då war utgången för at taga af-
sked utaf alla. Då hon hörde detta, sade hon:
”ach skall wi nu mista Eder”; och började
hjerteligen gråta. I det samma gingo wi förbi
Nathanael Pers sons son, som arbetade på
åkern. Då jag feck se honom, så, fast på litet
långt håll, ropte jag honom och sade: ”Farwäl
nu Lars tack för mig och alt godt sälskap.”
”Farwäl” swarte han kort och godt (N:B: han
war half wuxen) och så fortsatte han sitt ar-
bete. Cousine Margareta sade då: ”det gjör ej
honom mycket ondt at Ni reser från oss.”
”Nå” swarte jag: ”han är så flitig, at han ej näns
slösa bort någon minut med onödigt prat.”
Hwaråt hon så hjerteligen började skratta fast
hon nyss gret bitter:n. När hon i det samma
ärindrade sig min resa; så war hon straxt fär-
dig at gråta, men wid mina minsta löijeliga
ord, som jag sade skrattade hon åter lika up-
riktigt. Sålunda omwäxlade hon 3. a 4. gångor
ifrån gråt till löije och twärt om utan något
melanstånd, hwaråt jag högeligen roade mig
i mitt sinne och undrade högeligen huru hon
så hastigt kunde gjöra ett sådant ombyte. Men
man måste komma ihog at hon war ung och
för ungdom är sådant lätt. Sedan träffade jag
hennes far min Morbror Mats Erics son på
åkern, som tog ett ömt afsked utaf mig, och
blef jag mycket rörd när jag såg hans tårar
rinna nedföre hans kinder, dock kunde jag
äfwen då, fast med möda, tiltäppa mina ögons
dammar. Och sedan jag hade warit hos alla
geck jag hem igen, glad öfwer, at hafwa för-
rättat ett så swårt och ängsligt gäromål. 
Wid min hemkomst gaf min far mig i hän-

derna ett afskeds bref, eller rättare, en för-
manings skrift som han sjelf hade skrifwit
under det jag war borta, at taga afsked i byn,
hwilken jag då icke kunde, ej eller ofta seder-
mera har kunnat igenomläsa utan tårar. Den
lyder ord ifrån ord, som följer, fast jag har rät-
tat hans stafning.

Afskrift ”En kort dock wälment faderlig för-
maning till sin Son, då han reste till Kong:a
Academien i Åbo.

Min Son! Förgät icke Herrans lag, lät dit
hjerta behålla hans bud; ty de skola skaffa
dig långt lif, goda år och frid.

Item! Älska Bröderna, frukta Gud och ära
Konungen. 

Håll dig hårt wid ödmjukhetena.

För en god umgängelse ibland hwar man.

Ära Gud, wörda dina Föräldrar; ty Herren
wil så hafwat.

Och om Herren täckas laga så, at du blir en
Herrans tjenare i ordet; så lita aldrig på din
lärdom, förstånd eller styrka; utan bed inner-
ligen Gud om wälsignelse i alla dina förrätt-
ningar.

Trösta på fadrens nåd och wänskap, på Son
hans Jesu Christi dyra förtjenst och på den
helige Andas lärdom och påminnelse; så
skall dig intet fela.

War mån och angelägen, at föra själar till
Herran Jesum och honom korsfästan.

Hålt uppå i tid och otid, straffa truga och
förmana med all saktmodighet och Lärdom.

War waken öfwer dina åhörares själar.

Lid och umgäll: war tolig i gensägelse och
motgång.

Gjör en Ewangelisk Predikares wärk; Lät
början fortgången och slutet af dina Predik-
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ningar wara Jesum Christum och honom
korsfästan.

Item; uträtta ditt ämbete redeliga; ja med et
ord: Låt dit ljus lysa för menniskorna, at de
måga se dina goda gärningar och prisa din
Fader, som är i himmelen.

Imedlertid wil jag igenom min Guds nåd,
under mycken swaghet, såsom en huld och
kär fader, fälla trogna och innerliga böner för
din nytta och wälgång; jag har ingen annan
gåfwa gifwa dig, kan hända med Guds hjelp
hon är den bästa.
Jag bjuder dig ett kärligt farwäl, med tårar

i ögonen. Lef lyckligt och wäl till Guds ära,
och till den lärda werldens gagn och nytta.
Skulle wi dina Föräldrar här i dödligheten

ej mer få se dig: så hoppas wi, för Jesu Christi
förtjenst och förskyllan, få råka dig med flera
wåra barn, i en frögdefull ewighet; där wi få
sjunga med Cherubim och Zeraphim: Helig,
helig, helig är Herren Gud Zebaoth, inför
Lamsens thron i ewinnerliga Hyddor.

Umeå och Stöcke 
den 14. September 1779. 
Skrifwen af Erik Pers son som Fader 
Gifwen åt Petter Stenberg Sonen”

Denna emottog jag med tacksägelse, och
utlät mig: at jag efter yttersta förmågo wille
sträfwa efter, at upfylla hans trogna råd och
förmaningar, hwarpå jag gömde den, och har
jag ännu samma Original i behåll, och det
skal icke eller mig witterligt komma mig ur
händerna. 

Samma qwäll wille jag för sista gången roa
mig med at fiska, geck derföre med min far
till Stor Afwan at justra. Wi fingo några
smärre och medelmåttiga gäddor, och däsut-

om äfwen en wacker gädda wid pass af ./2.
[lispund] wigt, som wi hade hem med oss.

Sedan jag hade såfwit litet om onsdags mår-
gon steg jag up för at rusta mig till afresan.
Nu nalkades änteligen den stunden då jag
skulle wända ryggen ifrån mitt hem, ifrån
mina Föräldrar, syskon och bekanta och resa
till en ort den jag ej kände, och hwarest jag
ej hade någon, at luta mig till; utan måtte
sjelf bära omsorg om mitt tilkommande öde.
Jag hade nu redan upfylt mina 20. år och 9.
Månader; war dock ej fulwäxter; Dock hade
jag ansenligen wuxit det sista året, hwarföre
min Far sade: ”jag gläder mig deröfwer, at du
har börjat wäxa och börjar blifwa manlig; så
at jag hoppas at du kan hjelpa dig fram sjelf.”
Nu nalkades, säger jag, denna stunden till en
så betydande skilsmässa, en stund, hwilken
min Mor så länge hade fruktat före, och ha-
de redan därföre fält många modiga tårar; så
ofta wi talte därom. Men jag däremot war al-
tid wäl till mods och tycke likasom intet nå-
gon resa skulle blifwa åf; Åtminstone  före-
föll det mig intet swårt. Jag tröstade derföre
henne så godt jag kunde och sade: ”Hwarföre
skal min mor oroa sig däröfwer i förrtid. Det
är tids nog at sörja och oroa sig när man skal
skiljas åt. Föröfrigit; så kunna wi ej alla rym-
mas hemma; icke eller blir det folk af någon
om han icke får försöka något i werlden. Des-
utan är jag ingalunda den första, som reser
bort ifrån sina föräldrar på en främmande
ort, och om Gud hafwer hulpit andra; så hop-
pas jag, at han äfwen hjelper mig.” ”Ja,” swar-
te min Mor, ”du säger wäl så du; och det kan
så wara; men om du blir sjuk, så är jag rädd
at du ej blir skött, som du bör, då lär det ej
wara så många, som frågar efter dig.” ”Om så
händer”, swarte jag, ”så hoppas jag, at Gud
upwäcker någon menniskas hjerta till med-
lidande emot mig, och åtar sig omwårdnaden
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Cit: p: 440. blad:
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410. 
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Septemb: 

Fiskeri.

Min Fars tilfred-
ställelse och
Mors bekymmer.

411. 
1779. 
Septemb: 

Inl. bok 1 PSL (ny pagina)_Inl.bok 1 PSL  2015-03-24  09:51  Sida 194



om min skötsell.” Wid sådana samtal, bad
altid min Far och Mor mig skrifwa dem ofta
till, at de måtte få höra mitt tillstånd. ”Men
du skall skrifwa brefwet fult och tätt, så at
du skrifwer om alla dina omständigheter;
Isynnerhet om du blir sjuk eller träffar dig
någon annan olycka, så skall du straxt låta oss
weta det”. ”Nock skall jag wäl skrifwa,” sade
jag; ”men om jag talar något om mina olyck-
or det kan wara owist.”

Jag skulle nu resa, som sagt är, och min Fader
hade redan bundit mina kistor och byttor på
lasset, och jag geck at taga afsked. Jag war
wäl icke wid detta tilfället modfält eller ned-
slagen; men jag kunde ändock icke qwarhålla
mina tårar; jag tog så ett ömt afsked och has-
tade utur deras armar, för at kunna hinna på
min far, som redan hade åkt förut. Fram-
komna till teg fingo wi färjekarlens båt at
föra mina saker till fartyget med. N:B: de
gäddor, som wi fingo förra natten hade wi
med oss, för at gifwa dem åt Handels Man
Häggström, som ägde fartyget på hwilket jag
skulle följa. Wi anlände och straxt hissades
mina kistor och annat hwad jag hade om
bord. Knapt war det skedt, förr än Herr Han-
dels Man Joh: Häggström, Fadren nämligen
kom om bord; och så snart han feck se mina
kistor på däcket; så frågte han hwad det war
för kistor? (N:B: han wiste ej at jag skulle
följa med; ty min Far hade ej talt med ho-
nom derom) Den äldre son Erick Hägström
swarte då: ”det är Stenbergs, som nu är här
och skal följa med till Stockholm.” ”Hwem
hafwer gifwit honom låf dertill?” frågte
Gubben. – ”Wi låfte honom” sade Sönerna.
– ”Jasä” (det war Gubbens wanliga ordstäf)
”Ni wet hwad ni låfwar nej, det skal ej ske;
ty där är ej rum och det är nock trångt
förut.” Sönerna swarte: ”nock är här så myc-
ket rum, at han får komma med, wi hafwa

låft honom och wi som resa med skola wäl
se till at han får rum, Far är nu så god och
tillåter honom följa med.” ”Nej” swarte
Gubben, ”det skal aldeles intet skje, om jag
reser med eller intet så wet jag wäl ändock
hwad rum där är.” Sönerna tystnade, och
min far och jag fortforo, at träget anhålla at
han måtte ändra sitt fattade beslut; men där
war ej annat swar än kort nej, och bad oss
höra efter på något annat fartyg, ”här får du
intet följa”. ”jag har redan hört efter på alla
andra fartyg” sade min far; ”men där äro så
många Passagerare redan intagna, at det är
omöijeligt, at få honom dit, så at om Herr
HandelsMan ej hjelper honom, så blir hela
hans resa om intet.” ”Ja det rår jag ej före, på
mit fartyg”, sade HandelsMan, ”är ej eller
rum, jag har sagt min mening och dermed
blir det om ni ber eller intet och Ni hör at
jag säger positivt nej.” (Gubben lärer utan
twifwel förtrutit, at han war förbigången,
hwilket han ock hade skäl uti, och dess utom
hade han ordet för, at wara något nisk, der-
före wille han ej hafwa så många om bord)
Ack! tänkte jag då wid mig sjelf, skal det nu
wara så fatalt at ingen är så Christelig och
låter mig följa med, så at min resa skulle
blifwa om intet så wore det mer än ängsligt.
Half ängslig geck jag derföre till unga Han-
delsMännerna Sönerna och bad dem at de
ännu wille bedja för mig hos sin far; ”ty han
will nu på intet sätt låta säga sig, och skal nu
detta hindra min resa så wore det mig en stor
olycka.” – ”Nånå gif er tillfreds”, swarte de,
”han låter wäl säga sig när han får tid på sig,
och om det hos honom blir omöijeligt; så
skola wi wäl ändock så begå saken, at Ni skal
komma ombord.” Så at jag utaf dem feck
tämmeligen god tröst. Imedlertid hade min
Far gått ner i båten och tagit up de gäddor,
som wi natten förut fingo med justring. Wi
gingo derföre ånyo till Gubben i hans sjö-
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boda hwarest han war gången och förnyade
wår attaqve; men det war lika fåfängt. Då
tog min Far fram den stora gäddan med de
andra, som wi precist hade tilret för at skän-
ka honom, och sade ”Herr HandelsMannen
är så god och håller tilgodo det här lilla.” Så
snart han blef färskfisken hwarse sade han:
”Det war wäl förbannä braf det der, men nog
är det swårt om rum på fartyget.” – ”Men
Herr HandelsMan är ändock så god och låter
min son följa med ändock, det tar ej så stort
rum det lilla, som han har med sig.” – ”Nå så
må det nu så wara då; jag lämnar ock mitt bi-
fall därtill”, swarte då änteligen Handels
Man, ”gossar,” sade han widare ”Ni måst se
till hwar Ni kan få rum åt hans kista och
saker och städa ihop litet.” Hwem kunde då
wara gladare än jag när jag hörde detta ut-
trycket. Wi fingo således frihet at ställa mina
kistor och annat på sitt rum och nödgades
jag ställa min nya kista med kläder uti ute på
däck under öppen himmel. Häraf ser man då
huru god en oskyldig smörja är ibland när
den ej misbrukas till syndiga, olåfliga och
förledande ändamål. Unga HandelsMänner-
na Häggström woro sjelfwa den Äldre (Eric)
Styrman och den Yngre (Johannes) Skep-
pare på sitt fartyg, hwilka tilsade mig at de
icke skulle blifwa segelfärdiga förr än nästa
Lördag och ägde jag då at inställa mig. Jag
som då icke hade lust at ligga i Staden under
den tiden och tära på min resekost i förtid,
tog häldre det partiet, at åter resa med min
Far hem; det jag ock gjorde.

Lördagen kom snart och jag måste åter taga
et lika så ömt afsked som förra gången; men
ingen ting rörde mig mera, än när jag skulle
taga afsked af min gamla Gråhåriga Morfar,
som stod i wed lidret och högg wed. Han
började bitterligen att gråta och sade: ”farwäl
min kära Petter, det gjör mig ondt at du skall

resa ifrån oss, du har altid warit den besked-
ligaste af alla dina syskon. Gud wet om wi
nånsin få råkas här i lifwet mera.” Detta tog
mig så hårdt, at jag äfwen gret bitter:n och
kunde ej tala ett ord, hwarföre jag skyndade
så mycket mera med afskedet, och hastade
ifrån gården, och du skal tro min läsare, at
jag ej förgat, att se mig tilbaka tänkandes:
Gud allena wet när jag nånsin får se denna
kära gården mera. 

Commissioner.
Under det jag tog afsked i Staden utaf alla
mina bekanta och kända, slägtingar och
wänner, Och jag kom till Faster Burman, så
bad hon mig på det högsta, at när jag komme
till Åbo, jag då hos Faster och Farbror Call-
meijer, måtte på hennes wägnar anhålla, at
de äfwen wille emottaga hennes dotter; Cou-
sine Margareta Catharina Forsell, hwarwid
hon med tårar i ögonen beklagade sin stora
trångmål, och at hennes dotter intet annat
kunde än bli bortskämt om hon icke fingo
komma bort. Detta war för mig för ömt at
både se och höra, at icke jag skulle intagas af
det ömmaste medlidande, och åtaga mig, at
om möijeligt wore, uträtta sagde Commis-
sion; hwarföre jag emottog det bref, som Fas-
ter Burman hade skrifwit i samma ärende.
När jag kom til Farbror Anders Norberg, så
gaf äfwen han mig et bref till Farbror Call-
meijer utan, at nämna något om dess inne-
håll; men jag feck dock straxt höra, at han
deruti hade anhållit, det hans yngsta dotter
Maria måtte få komma i dess hus för at kun-
na få lära folks seder. Jag tog äfwen emot det
och låfte riktigt lämna det, wid min fram-
komst i Farbror Callmeijers egna händer. 

Jag kom til Staden och fartyget war redan
lastad, men några små omständigheter hind-
rade, at de icke kunde blifwa segelfärdiga

så går han lätt. 

Det ömmaste
afsked.
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förr än om Söndags eftermiddagen. Imedler-
tid afseglade alla andra samma dag eller Lör-
dagen, med en myckenhet passagerare. Un-
der den tiden feck jag bo hos Häggströms
och mådde där helt wäl. Söndagen kom och
efter biwistad Gudstjenst i kyrkan begåfwo
wi oss alla om bord; och till Passagerare
utom mig kom äfwen Bränmästaren Samuel
Lund. Men ännu war borta en Matros Na-
thanael Hedman, som satt på krogen och
söp, och hwilken war den enda wi wäntade
på. Jag, som då war ganska intiette57 at kom-
ma på resan, sprang up i Staden efter honom
för at bedja honom skynda sig; Men jag feck
ej annat swar än: ”Gå förut, jag kommer wäl
efter, och det är ej så bråttom.” Jag måste så-
ledes gå tillbaka med oförrättat ärände.
Sedan skickade Styrman några efter honom,
och imedlertid halade wi oss ut på djupet
och kastade ankar på strömmen för at så
mycket bättre kunna gå till segels. Wi lågo
där och wäntade en lång tid åtminstone
tyckte jag så. Änteligen kommo de roendes
med Hedman; men när de kommo till farty-
get och skulle hafwa honom ombord; så war
det fåfängt; han stretade emot med alla kraf-

ter uti sin fylnad och sade; – ”Nej jag går ej
ombord det skal ej ske; Den och den skall
segla med Eder nej förr skal jag häfwa mig i
sjön och dränka mig.” De sökte wäl med go-
do få honom dertill; men förgäfwes. 

Till slut måtte de med wåld lyfta 
honom om bord i det somliga 
lyftade under och somliga
drog upifrån i synnerhet 
Skepparen och Styrman, 
som woro nog förargade. 
De lade honom så i 
sängen, och släpte 
honom ej dädan
ehuru han wille 
up och så blef 
den leken
slutad, och 
tillika med 
den wil 
jag sluta
den

Första Boken.

Äktenskaps
gnabb

415. 
1779.

[Isydd sida, vars ursprungliga eller avsedda plats är oklar.] 

Antingen wid detta tilfället eller ock en annan gång när jag war hos detta Herrskapet, hände,
at Herrn och Frun hade någon liten dispute sins emellan i min och sina söners närwaro; Och
tycktes frun förebrå honom något, såsom wore han ej nog henne tilgifwen eller något sådant,
hwilket alt skulle låddas wara i kärlighet och i wänliga uttryck; men det war dock något
kjärft deruti; han undföl henne och swarte med lika ömhet; så at de tycktes wara fullkom-
ligen hwar-annan tilgifna, men ett sådant samtal förekom mig rätt obeh[---]igt; jag war ej
aldeles nögd med Fruns upför [---] härwid, men mer med honom, och gjorde min [---] ectio-
ner at sådant aldrig kunde göra dera [---] nlefnad rätt lyckelig; och war det straxt [---] at hon
i en främmandes närwaro började ett sådant [---] hwilket nödwändigt borde föda af sig ett
twun [---] sende hos dem båda; Ach tänkte jag Herren förskone mig ifrån en maka af hwilken
jag skulle få höra ett ständigt gnag fast under kärlekens termer.
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A. Pag:
Abraham Abrahams son, Bonde i Stöcke  29.
Allenius (Anders) Sacellan wid Degerfors Kapell 

i Umeå Socken  
– – – Frun 276.
– – – (König) dess Bror min Läs Cammerat  252. 
Anders Anders son Bonde i Stöcke min Fars och 

Min Mors Cousin. Se VI. Taflan Slägtr: 71.
– – – – – – i Tafwelsjön Riksdags man 263.
– – – Eriks son, min Bror. se slägtR: I. Tafl: 7.
– – – – – – i Håknäs sedan Bonde i Grunsunda i Saluböle, min Fasters 

man se slägtR: I. Taflan. 169.
– – – Jons son ifrån Stöcksjön, sedermera Bonde i Stöcke gift 

med min syslinge se IX. T: 320.
– – – Lars son Bonde i Stöcke 173.
– – – dess hustru onämnd 174.
– – – Nils son i Böle, Bonde.     } 360.
– – – dess hustru                      
– – – Olofs son Bonde i Stöcke  
– – – Pers son min Cousin Se XII. Taflan omtalad 11.

nämnd sedan Bruksdräng i Hörne 14. 
– – – – – – Hjuken Bonde   
– – – – – – dess hustru           } 274.

– – – – – – Bonde i Wänfors  278.
– – – – – – Bonde i Ytterbodan 81.
Anna Anders dotter Min Stjuf Mormor onämnd omtalad   13.
– – – Erics dotter Min Mor Se I. och XII. Taflorna 4.
– – – Catharina Eriks dotter min Syster se I. Taflan 4.
– – – Erics dotter min Cousine se XII. Taflan   221.
– – – Lars dotter Lapp flicka i Stöcke  344.
– – – Magister Saedenii Piga  328. 
Arnqvist (N: N:) Tullskrifware i Umeå 
– – – Dess hustru onämnd                      } 356.
– – – (Mathias) Son

B:
Bergstedt (Georg) Min läs Cammerat  298.
Bergström (Nils) Assessor  246.
Berlin (Magnus) Comminister i Umeå  394.– – – Dess Fru                                            }
Bjur (Hendrik) Läs Cammerat 303.
Bjurman (N: N:) Besökare i Rathan 55.
Björkström (Erik) Soldat i Ansmark min Cousin se XII. Taflan 85.  
Bläckslagare hustru 337. 
Boberg (Hans) Min Läs Cammerat   149.

Bolin (Johan) skoll Cammerat Min Mors Syslinge se XVI. Taflan 111.
– – – Pehr Fadren 
– – – Anders Handels Man 138.
Boström (Mathias) Handels Man i Umeå 118.
Brigitta Eriks dotter min Syster Se I. Taflan  204.
Burgerus (Nils) Handels Man i Umeå 41.
– – – (Magdalena) née de Norberg Min Fars Cousine se IX. Taflan 41.
Burman (Erik) Timmerman i Umeå   107.

Dess Mor 181.
Burström (Anders) Besökare  393.
Bäck (Elias) Tulförwaltare i Rathan 49.
– – – (Catharina Margaretha) dess dotter 50.
Bäckman (N: N:) Spannemåls mätare i Rathan  349.  
Bäckström (Johan) Skole Cammerat  108. 
Bölander (Johan) Afskedat Soldat 92.
– – – (Lars) Sonen 76.

C.
Callmeijer (Johan Ernst) Öfwer Tull Inspector i Åbo
– – –  (Magdalena) née de Norberg dess Fru                 } 362.

Min Fars Cousine se X. Taflan.              
Carl Johansson Bonde son i Talsmark 338.
Catharina Eriks dotter Min Moster se XII. Taflan, omtalas på bladen

hörande till pag: 37. 
– – – Mats dotter Min Cousine, se XII. Taflan  243.
– – – Nils dotter i Stöcke min Syslinge se IX. T: 324.
Charlotta Onämnd omtaltes hennes stjernkikeri  225.
Chore en ung gåsse 393.
Colvin (Ulrik) Bobetjent 217.

D:
Daniel Daniels son Bonde i Röbeck 334.
– – – – – – Bonde i Stöcksjön 342.
Degerman (N: N:) Läs Cammerat 302. 
Dorothea Farbror Ströms Piga i Rathan 49. 
En Dräng, som tog mig fast 73.

E.
Eek (N: N:) HåfRättsRåd i Åbo 396.
Ekenberg (N: N:) Skeps byggmästare
– – – (Carl Erik) Sonen                           } 169.
– – – (Gustaf) yngre Sonen
Elisabeth Thomas dotter onämnd omtalad 84.
Emanuel Pers son Bonde i Håkmark 335.
Erik Anders son i Oborda, Min Fars och min Mors Cousin se VI. Taflan 347.

Register

Uppå de namn och Personer, som i denna första Boken förekomma, hwarwid observeres, at de namn, som blott 
i Slägt Registret nämnas och ej i Historien förekomma, äro icke här uptagna. Zifrorna utwisa sidan på hwilken 
hwar Person första gången omtalas eller nämnes. Taflorna, som citeras höra till slägt registret.
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– – – Eriks son, min Bror se I. Taflan 7.
– – – – – – Lotts=dräng i Rathan 54.
– – – – – – Bonde i Södermjöle Min fars Cousin se III. Taflan 259.
Erik Joseps son Bonde i Jämteböle 277.
– – – Mats son Min Cousin Se XII Taflan 34.
– – – – – – Min Morfar Se XII. Taflan 4.
– – – Olofsson. Bonde Son i Degerfors                              276.
– – – Pers son Min Far Se I. Taflan 3.

F:
En Flicka gammal, i YtterTafle 45.
Flur (Christian) Comminister i Umeå Lands K: 12.
– – – (Gabriel) des Son min Läs Cammerat 140.
Forsberg (Olof) Borgare i Umeå och Snickare 341.
– – – (Anna) née de Norberg dess hustru min Fars   

Cousine, Se X. Taflan
– – – (Lars) Sonen Min Syslinge se X. Taflan
Forsell (Erik) Rådman i Umeå 298.
– – – (Olof) Rådman i Umeå Brodren 
– – – (Margaretha) née de Norberg sedan gift 41.

med Timmermannen Erik Burman, Min Fars Cousine se IX. T:  }
– – – (Margaretha Catharina) dottren, min syslinge 

se IX. Taflan 107.
Forsnär (N: N:) Bonde i Ansmark förr Student 130.
Freijer (N: N:) Apothecare i Umeå 123.

G:
Gabriel Eriks son Bonde i Röbäck      152.

Dess hustru                                     }
Grahn (N: N:) Mademoiselle i Umeå 143.
Gresselius (N: N:) Medicinæ Doctor i Wästerbotten 255.
Gumman i Ängersjö i Nordmaling 169.
Gästgifwaren i Djeknebodan i Bygdeå 47.

H:
Hager (Christian) Glasblåsare i Umeå och Strömbäck 304.
Hamrin (N: N:) en Änka onämnd omtalad 361.
Hedman (Nathanael) Matros 414.
Hellena Lars dotter Lapp flicka i Stöcke syst: til Anna 396.
Holst (N: N:) Ingegneur i Umeå 215.
Håkan Jons son Bonde i Twaramark 338.

Dess hustru 363.
Håkman (Johan) en Borgare son i Umeå 182.
Häggström (Erik) HandelsMan i Umeå 412.
– – – (Johan) Fadren HandelsM: i Umeå                  66. 395.
– – – (Johan) dess andra son 413.
Härnäll (Lars) Rådman i Umeå 215.
– – – (Hedvig) dess dotter Mademoiselle 143.

J:
Jacob Olofs son Bonde i Granön 275.
Jerlström (Bror Daniel) HofJunkare och Lands Secreter: 396. 

Ingeborg Eriks dotter, Min Moster Se XII. Taflan 
onämnd omtalad 290.

Johanna, Morbrors Piga 292.
Johan Eriks son Bonde i Holmön  

365.Margaretha dess hustru             }
– – –  Jons son Bonde i Stöcke 176.
– – – Mickaels son i Obola och dess hustru 138.
– – – Nils son Bonde i Stöcke onämnd omtalad 174.
– – – – – – Bonde son i Grisbacka 221.
– – – Persson Bonde i Talsmark 338.
Jonas Bosmark Jonas kallad 296.
– – – Burmans dräng 164.
– – – Jons son, Bonde i Norrfors 284. 
– – – Olofs son Bonde i Hisjön 263.
Israel Olofs son Bonde i Stöcksjön 345.

K:
von Koten (N: N:) Landshöfdinge i Umeå 210.
Kröger (Olof) Läs Cammerat 118.
Kröger (Vendela Catharina) Mademoiselle  } Hans Systrar 143.
– – – (N: N:) Mademoiselle 

L:
Lampa (N: N:) Corporal i Degernäs 299.
Lapp Gubbe 153.
– – – Gumma i Bagböle 360.
Lars Erikson, Min Bror 7.
– – – Mårten son lappgubbe onämnd omtalad 32. 
– – – Nathanaels son en gåsse i Stöcke 407. 
– – – Nils son på Berg Bonde 284.
Lejonstedt (N: N:) Grefwe Lands Höfdinge i Umeå 298.
Lind, Stads Casseur i Umeå 297.
Lindal (N: N:) Kyrkoherde i Nordmaling 118.– – – (Olof) des Son min läs Cammerat     }
Lindberg (N: N:) Besökare 329.
Lindblad (N: N:) Sergeant och Gulsmed 189.
Liten (N: N:) Afskedat Soldat i Täfteå 348.
– – – (Catharina) des hustru Min Mors Cousin, se härom XV. Taflan }
Lithorin Lands Fältskär des Son 168.
Lovisa Eriks dotter min Syster Se I. Taflan 304.
Lund (Erik) Läs Cammerat  117.
– – – (Samuel) Tullnär i Umeå, dess far     }
– – – (N: N:) dess fru 126.
– – – (Samuel) äldre son min skohl=Cammerat 108.
– – – (Christina) dottren Mademoiselle 138.
Lundberg (N: N:) Glasmästare på Strömsbäcks bruk 372.
Löfgren (N:N:) Klåckare i Umeå Stad  
– – – (Anna Charlotta) dess yngsta dotter 133.
– – – (Maria Brigitta) den äldre dottren          

}
M.
Macklin (N:N:) Länds Man i Torne 225.
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Macklin (N: N:) Dess Bror 225.
Madame en onämnd Tysk Glasblåsare hustru 304.
Magdalena Eriks dotter, Min Syster, se I. Tafl: dog 14. 
– – – – – – lefwer 78.
– – – Hushållerska hos KyrkoHerden Nordin i Bygdeå, 

sedan gift med Farbror Ström 62.
Malmgren (N: N:) Bryggare på Umeå Brännerie 393.
Margaretha Eriks dotter, Min Fars Cousine Se IX. 

Tafl: gift med min Morbror onämnd omtalad 
på bladen som höra til pag:  37.

– – – – – – Min Syster, Se I. Taflan 7.
– – – Finsk Gumma onämnd omtalad 181.
– – – Mats dotter Min Cousine, se XII. Taf: 224.
– – – Mårtens dåtter Min Mors Cousine Se XV. Taflan    5.
– – – Nils dotter Min Syslinge Se IX. Taf: 320.
Maria Christina Erics dotter min Syster 157.
Maria Lars dotter Lapp flicka Annas och Lenas Syster 291.
Marksin (N: N:) Handelsman i Umeå 41.
Mathias Eriks son min Bror, se I. Taflan 11. 
– – – – – – Bonde i Stöcke, Min Morbror, se härom XII. Taflan 34.
Morits (N: N:) Lieutenant och Bränn: Inspector 394.
Möller (Zacarias) Rådman i Umeå 168.

N:
Nathanael Eriks son Min Bror, se I. Taflan 27.
– – – Olofs son Bonde i Wänfors 279. 
Nils Hans son Bonde i Pengsjön    282.Dess hustru                                  }
– – – Jons son Dräng i Stöcke 324.
– – – Jöns son, Bonde i Bagböle 285.
– – – Jörans son Bonde i Stöcke 324.
– – – Pers son Bonde i Stöcke 177.

Dess hustru 187.
Norberg (Jonas) Repslagare i Umeå Min Fars Cousin se IX. Taflan 301.
– – – (Lars) HandelsMan i Umeå Min Fars Morbror se IX. T: 40.
– – – (N: N:) född Marksin Dess fru  41.
– – – (Nathanael) Sonen, Min Fars Cousin, se IX. Taf: 40.
– – – (Anders) Borgare i Umeå och dess dotter Maria 414.
Norbäck (Elias) LändsMan i Umeå Socken 337.
Nordin (N: N:) Fält Probst och Kyrkoherde i Bygdeå 61.
Norling (N: N:) Vice Besökare i Rathan 349.
Norlund (Johan) Comminister wid Umeå Lands Kyrka 206.
Norström (Anders) Snickare i Umeå Stad 5.
– – – (Anna Brigitta) dess dotter min Cousine se VII. T: 66.
– – – (Christina) dess hustru, Min Faster, se I. och VII. Taf:r }
– – – (Magdalena) dess Älsta dotter, min Cousine, se VII. Tafl: 189.
– – – (Marg: Christina) dess andra dott: Min Cousi se ibidem. 66.

O.
Olof Eriks son Bonde i Degerfors 276.
Olof Eriks son Lotts drängs son i Rathan 54.
– – – Jonsson i Stöcksjön Bonde 345.

Dess hustru 327.
– – – Mickaels son Bonde i Oborda, Min Syslinge, se XIV. Taf:
– – – Persson Bonde i Degernäs 373.
– – – – – – Bonde i Wästerhiske 358.
Orrstjert (N: N:) Spanmåls mätare i Rathan 349.

P:
Petter Anders son, Bonde son i Ytter Bodan 

dess skrifwand: 81. 
– – – Josephs son, Bonde i Stöcke 32.
– – – Nils son, Bonde i Ström, min Farfar se I. Taflan 3.
– – – Petters son, Bonde i Klabböle 297.
– – – – – – Bonde i Bodom i Grunsunda Socken     368.

dess hustru                                                                  }
– – – – – – Dess far, Bonde i Stöcke 25.
– – – Thomas son, Bonde i Degerfors      269.

dess hustru                                              }
Petter Thomas son, Bonde son i Stöcke 225.
– – – Zacris son, Bonde i Stöcke 176. 
Piga, en min medträterska om laxen 295.
– – – 2:ne dito ifrån Staden 138.
Pihl (Jacob) en Pojke, skol Cammerat 105.
Pojke en wid Bussjön 156.
Pojkar twänne, togo bort wår stötting 82.
Posse. (N: N:) Grefwe General 369.

R:
Renhorn (Olof) Adjunctus ministerii i Nordmal: 152.

S.
Simon Simons son och hustru färjekarl på Teg, bladet. 41.
Saedenius (Carl) Magister et vice Rektor, Min Præcept: 101.
– – – (Hedvig) Mademoiselle hans Syster 142.
Schröder (Johan Christian) Sågbruks Inspect. i Nordmal: 148.
– – – (N: N:) dess fru 232.
– – – (Mademoiselle) dess dotter 228.
– – – (Johan Christian) dess Son min läs Cammerat 118.
Singmark (magdalena) Hushållerska gift med Farbr: Ström 62. 
Stenberg (Petter) Jag sjelf om hwilken historien angår, 

nu Hus Präst hos Gen: W: Carpelan  51.
Förnamnet först nämnd 4.

Stenman (Carl) Organist i Umeå 190.
Sticksen (Israel) Djäkne 334.
Strotman (N: N:) Mademoiselle 143.
Ström (Lars) Först Besökare sedan Upsyningsman wid Sjötullen i Rathan, 

Min Farbror Se I. och VIII. Taflorna. 3.
– – – (Petter) först Stads fiskal i Uleåborg, sedan Gardis karl i Stockholm, 

min Cousin se VIII. T:l:n 360. 
Stålman (Nils) Afskedat Soldat i Ström, min Farbror, 

se I. och VIII. Taflorna         95.
Dess hustru            

}
Sund (Nils) Probst och Kyrkoherde i Umeå 110.
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Sundén (N: N:) Rector wid Umeå skohla 101.
– – – (Sara) Mademois: dess dotter sedan gift m M: Sæden: 157.
Sundling (Nicolaus) Student 151.
Sundström (N: N:) Underofficer 339.
Svanström (Christian) Comminister i Umeå Stad 4.
– – – (Charlotta) född Norberg dess Fru, 

Min fars Cousine, se IX. Tafl. 5.
Söderberg (Petter) Skräddare på Teg, Min Syslinge se härom XI. Taflan.          347.
Söderström (Johan)           2:ne skolgåssar mina lek Cammerater 140.
– – – (Zacarias)        }
Sågdräng i Håknäs i Nordmalings Socken   

231.– – – dess hustru                                              }
– – – dess Son liten 232.

T:
Tegerström (Petter) en Borgare son i Umeå 223.
Tegman (Mathias) Min läs Cammerat  118.– – –  (Olof) Rådman i Umeå dess far   }
Thomas Håkan son, Bonde i Wästerhiske  363.dess hustru Min syslinge se XI. Tafl:      }
– – – Mats son, Bonde i Stöcke Min Syslinge se XIII. bladet 41.

dess hustru 353.
– – – Pers son Nämndeman i Stöcke 84.
Toll (N: N:) Lieutenant i Umeå 186.
Topp (Jonas) Soldat i Stöcke 354.
– – – (Mårten) Afskedat Soldat i Stöcke 5.
Trotts (N: N:) Källarmästare och tracteur i Umeå 300.
Törnsten (N: N:) Ingegneur i Umeå 79.

(U:)
Ullbrandt Handels M: des Fru 393.

W:
Wacker (Jonas) Soldat i Ytterbodan 290.
Wall (Anna Hellena) en Borgare dotter i Umeå 133.
– – – (Brigitta Catharina) dess äldre Syster 225.
Wallgren (Christan A:) Munsterskrifware i Umeå 250.
Wessling (Mårten) Gullsmed pag:  392. 
Widmark (Anders) Skrädare son 132.
Widmark (Erik) Adjunctus Ministerii i Bygdeå  63.

Z:
Zacris Zacris son Bonde i Stöcke 26.
– – – – – – Inhyses hjon ibidem, Sonen 297.
– – – – – – – – –   På östra Backen 338.

Å:
Åberg (Zacarias) Bobetjent i Umeå sedan Bruks Patron ibid: 303.

Ä.
Älsa Lappgumma 343.

Onämnd först omtalat 291.
Änka onämnd 96.

Ö.
Östen Mortens son (en gosse i hamn.) bladet 41.

N:B: Härwid anmärkes, at alla de bya namn, som här förekomma
och Sockens namn ej tillika äro utsatta, äro alla belägna i Umeå socken.
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Petter Stenbergs
Lefwernes Beskrifning.

Andra Boken.

Af honom sjelf författad

på dess

Lediga stunder
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Företal.

Har du min Gunstige Läsare i första Boken ej funnit annat än barnsligheter upteknade; så
lärer du ock finna många sådana i dena Andra Boken, fast än af ett annat slag; ty här taga
Mina kärleks äfwentyr och griller sin början och fortsättas. Och är du billig och går hem till
dig sjelf så dömmer du Christeligen och undrar ej synnerligen derpå ty hwar ålder har sina
swagheter. Icke desto mindre torde du ock här finna några alfwarsamma och reela saker
äfwen anförda.
Föröfrigit hwad som i företalet till Första Boken anfört är, gäller äfwen här, så at jag, ej be-

höfwer wara widlyftigare; utan önskar dig af alt hjerta både nöije och nytta häraf. At här
finnas flera skriffel, är orsaken, dels at det är första conceptet, som jag ej altid har haft tilfälle
at rätta, dels ock, när jag dem sedt, så har jag ej altid haft penna och bläck förhand. At stafnings
sättet ibland är olika härrör deraf, at det merendels hafwer warit långt emellan hwarje gång,
som jag har något skrifwit på detta arbetet, då jag ej altid har kunnat minnas hwilka grunder
i staffnings sättet jag tilförene har fölgt. Deraf har hänt, at jag än har fölgt det ena bruket och
än det andra, än stafwat främmande ord efter franska sättet, och än efter swenska uttalet.
Mitt tankspridda minne kan ock ibland något härtil bidragit. Således wågar jag hoppas at så-
dana skiljaktigheter ej anses härröra af okunnighet.
At jag är widlyftig ses orsaken till, dels i Företalet till Första Boken, dels ock pagina 

465. på fasthäftade lappen i denna Boken. Orsaken till mina här och där anförda drömmar,
samt mina tankar om dem ses pagina 492. och 493. i denna Boken.
Jag wäntar således min gunstige Läsare, dit Christeliga och benägna omdöme om altsam-

mans, samt at du gunstigt ursäktar det felaktiga. Lef föröfrigt wäl önskas dig af alt hjerta. 
Ytterligare får jag tillägga. Som jag förmodar, at mina barn och efterkommande kunna

wara roade af at känna sin Stamfaders lefnads händelser och öden, så är min wilja, at detta
manuscript, nemligen eller delarne, bör förwaras hos den af mina efterkommande, som 
antingen är den förnämsta ibland dem, eller också bor så till, at de öfriga af Familljen 
lättast ifrån honom kunna få se det om de så behaga. Den som har det i sin wård får icke
utlåna det åt någon, som icke hörer till Familljen, aldraminst får han förstöra det; utan 
tilhörer honom at förse det med omslag när det är utnött, och fästa hwad som kan hafwa blif-
wit löst; hwilket också åligger hwar och en annan af Familljen, som någon gång har 
det om händer, när sådant behöfwas. Och ännu en gång: Ingen af dem får utlåna det åt 
någon utom Slägten, så framt icke han wore så hederlig man och god wän, at Han såsom 
sådan, kan anses såsom af Slägten och så honett tänkande, at han på intet wis skulle 
kunna gäckas med eller utsprida mina fel och swagheter. Må således detta manuscript 
nedstiga till mina Barnabarns barn till många leder. Skulle någon af dem wilja låta det 
tryckas, så må han det ej göra förr än minst efter 20. år efter min död; samt iakttaga, utom
hwad i företalet till 1:sta Boken är sagt, äfwen antingen blott nyttja innitial bokstäfwer 
af wissa namn, hwilkas Famillier kunde tyckas wara i någor måtto förnärmade, eller också 
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i det stället nyttja aldeles fingerade nya namn. Han må då förkorta hwad han kan; men 
de citationer och anwisningar, som i Manuscriptet finnas böra då bibehållas, så at de wid tryc-
ningen få Den paginering, som bokens paginer för hwart motswarande ställe råkar at få. om
det ej annars kan ske så må det då ske i margine med pennan. Ty ofta är en ringa och obetydlig
händelse en märkelig orsak till något mera betydande, som efteråt anföres, eller kanske gifwer
åt det följande mycken uplysning.
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Petter Stenbergs 
Lefwernes Beskrifning.
Andra Boken.
Innefattar 4: år 10. m: 15. dag:

I. Capitlet.
Resan till Stockholm.

Den Nittonde September år 1779. klåckan
wid pass 5. om eftermiddagen; hissade wi än-
teligen wåra segel och windade wårt ankar
under en ganska stilla och sakta wind; så at
strömmen mera forthjelpte oss än som wäd-
ret, hwilket åter förorsakade så mycket, at wi
med stor möda kunde undgå at fastna på ett
grund kallat Önabben. Och sedan wi hade
seglat eller rättare, wräkt en half mil utföre
strömmen; så blef det stilla lungnet och
äfwen mörkt, hwarföre wi måste kasta anka-
ret; och då war jag glad, at wi hälst hade
kommit ifrån staden. Hedman hade ock nu
redan blifwit litet redigare, så at ingen hör-
de, at han wille kasta sig i sjön mera, och
nögd war han äfwen at segla såsom Matros.

Dagen efter så snart det blef dager gingo wi
åter till segels fast wi hade en nog skral wind,
men så hjelpte han oss dock mil längre bort
till Små holm sundet, en hamn; som ligger yt-
terst i Umeå skärgård. På skämt kalla de den
äfwen Korf=sundet, af orsak, at Skepsfolket
höstresan där äta up sina korfwar på det de ej
måga skämmas, hwilken sed jag äfwen efter-
fölgde.  Der lågo ock alla andra Umeå fartygen
församlade, så at wi woro ungefär 7. a 8. till
antalet. 

Ett och ett halft dygn lågo wi där innan wi,
fingo tjenlig wind då wi Tisdags eftermidda-
gen uti ett ganska wackert wäder, windade
wåra ankar och hissade wåra segel, samt med

glada och muntra ansikten lämnade Umeå
skärgården långt bakom wår rygg; dock förgat
jag ej at som oftast se tilbaka uppå de ifrån
mina ögon alt mera och mera flyende skär
och holmar; tänkandes därhos: Gud wet om
jag nånsin mera får se detta kära landet och
den glada födslobygd, hwarest jag har förnött
så mången glad och förnögd stund. Resan
fortsattes, med en jämn och wacker fart tils
inemot klåckan 7. om aftonen, då wi hade
hunnit något förbi klippan, kallad Bonden el-
ler Gammelman, då ock wädret stilnade så at
det war stilla lugnet, så at luften icke en gång
kunde röra en fjäder på watnet, och den lilla
lugn=sjö wi hade, war mycket glesa, släta och
små wågor ej högre än ./2. qwarter; så at wi
lågo där mitt på sjön utan at komma åf stället.
En så wacker och angenäm utsigt, som wid
det tilfället, hade jag aldrig tilförne sedt. Ty
at se den ned gående solen lika som wilja
spegla sig uti det stilla och klara wattnet, just
i det hon war färdig, at nedbädda sig uti den
med dess bleka strålar uplysta gröna skogen,
som på långt håll præsenterade en mycket be-
hagelig vue, emot wäster; och hafwet som
emot öster likasom en spegel, till målnen
återsände sina af solen lånta strålar och föror-
sakade en behagelig rödnad; emot söder wåra
Cammerater, hwilka, såsom snällare seglare
hade hunnit på tämmeligit afstånd ifrån oss,
hwilkas spenda segel på ett besynnerligt
fladdrande sätt, representerade sig uti det
klara och stilla watnet; Och änteligen at se
små oskyldiga fjärillar leka på wattu ytan
m:m: kunde ej annat än behaga ett ovant öga.
Så länge det war dager förnögde wi oss med,
at åskåda denna fägringen, hwarefter jag geck
till sängs, helt förnögd öfwer en så wacker
början till min första resa ifrån hemorten.

Men hade jag en behagelig afton, så feck jag
sedan hålla till godo en så mycket obehageli-

1.

Septem: 
1779.

Resan begyns 

Korfsundet.

┌

└
2. 

1779. 
Septembris

Nöisam afton 

3.
1779.
Septembris

Storm
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gare morgon stund. Ty när jag klåckan wid
pass ett om natten waknade; förmärkte jag,
at min säng hade en mycket owanlig rörelse,
än tyckte jag at hon sank ner undan mig uti
ett djup, som ej tycktes uphöra, än åter tyctes
jag med säng och alt blifwa uplyftadt till hög-
den, än wille jag trilla till höger än till wäns-
ter. Jag märkte då, at wi hade et annat wäder
än som om qwällen, samt at en storm wag-
gade oss i sitt sköte. Jag försökte då at ligga
stilla i sängen för at åter komma mig till
sofwa; men det war mig omöjjeligt; utan ju
längre jag låg desto mera började någon ting
at qwälja mig, jag wet ej hwad, ej eller kan jag
beskrifwa det; ty jag kände mig ej på något
sätt wara sjuk. Nu hade jag hört at det wore
långt bättre för den som wore sjösjuk, at wara
uppe på däcket än ligga i kajutan, derföre be-
slöt jag at stiga upp och gå upp på däck. Men
när jag kom på gålfwet kunde jag knapt hållas
rätt upp; ty än wille jag stupa framstupa, än
falla baklänges, än raglade jag 4. a. 5. steg till
höger, än åter lika så många dito till wänster.
Med fördubblad bråska sökte jag så godt som
jag kunde at kasta på mig kläderna; men hant
ej mera än få Permisionerna på mig, samt
strumporna och min Surtout förr än jag
måste ut på däcket; ty jag kunde ej längre
wara inne. (N:B: såwida det war så wackert
wäder om qwällen förut så gjorde jag mig sä-
ker och klädde ordenteligt åf mig) Skorna
hant jag ej taga på mig, strumpebandena och
spännen må jag ej nämna. Då jag änteligen
kom upp på däcket så feck jag höra at wi hade
en stark motwind, eller sunnan wäder, och
såg at han därjämte war beledsagadt med ett
häftigt rägn; jag blef således straxt wåt om
fötterna, och kunde dock ej sjelf gå in efter
mina skor. Jag bad då kockpoiken Lars Ham-
rin, at han wille ge mig dem, och han war så
beskedelig och hämtade till mig alt hwad jag
behöfde. Wädret war tämmeligen starkt,

dock ej häftig storm och wågorna woro an-
senligen stora, och efter som wi nödgades lof-
wera det will säga, gå långs åt wågorna, så
slingrade fartyget ansenligen och krängde än
åt den ena sidan och än åt den andra. Rädd
war jag aldeles intet; men wäl blef jag något
sjösjuk, icke så at jag kände mig hafwa ondt
i någon den minsta lem, ja icke en gång i huf-
wudet såsom somliga; men jag war ändock
mycket olustig, om jag så får säga, och min
mage war nog rebelsk, så at jag 2. a. 3. gångor
nödgades lefwerera goda ransoner. Detta
gjorde at jag ej kunde komma åf stället; utan
stod wid pumpen såsom hade jag warit fast
spikadt, och undrade högeligen på Matro-
serna, som kunde ändock springa af och till
för at uträtta sina syslor, ja till och med klifwa
up i masterna och där wederbörligen hantera
sig. Rägnet fortfor hela natten, så at jag blef
helt wåt, så at jag både deraf och det starka
och kalla wädret började frysa ansenligen så
at den natten war mig en ganska lång natt,
och ingen war gladare när dagen wiste sig på
himmelen än jag, då ock rägnet änteligen up-
hörde. Wåra Kamerater hade alla så seglat
ifrån oss, at wi knapt kunde se de eftersta. Wi
sågo huru de alla sökte landet för at få hamn
i skagen, och detsamma beslöt äfwen wår
Styrman; men frågan blef om de skulle för-
söka, at lofwera sig up till Skagen eller ock gå
tilbaka till någon annan hamn. Ach tänkte
jag måtte de dock gjöra det senare. Och huru
glad blef icke jag när de wände om, då de ej
sågo sig i stånd at kunna ligga upp till Skagen.
Så snart wi hunno innom de yttersta skären
började jag straxt repa mig så mycket, at jag
tänkte på at laga mig till en god frukost, och
började at steka fläsk. ”Fläsk”, sade då en af
folket, ”är icke tjenlig mat för en sjösjuk;” ”Nå
nå” swarte den andra, ”wi äro snart i hamnen
och när man kommer i stilhet så går straxt
den sjukdomen öfwer, så at det är lika mycket

4.
1779. 

Septembris

Cit: p: 229. d: B:

5. 
1779. 
Septembris
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hwad man äter.” Detta swaret upmuntrade
mig at äta mitt fläsk då det förra så när hade
afskräkt mig derifrån. Jag geck då at upsöka
min smörask den jag hade satt på en hylla;
men huru flat blef jag icke när jag såg at han,
uti den stora stormen om natten, war den
enda, som hade lidit skepsbrott. Ty under
slingrandet hade han fallitt på golfwet, och
som han war af Porcelain, kunde han ej, utan
at gå i stycken, tåla en sådan törn. Straxt derpå
kastade wi ankar i en hamn kalladt Utås wi-
ken belägen i Grunsunda socken, hwarest jag
frukosterade rätt godt; ty jag hade återfådt
min förra munterhet.

Här lågo wi 2:ne dygn under hwilken tid jag
utaf en af Matroserna en gammal man Olof
Sikström lärde känna Compassens alla wä-
derstreck, samt at sjunga honom. Då jag ock
nu såg mig wara så när min Faster i Saluböle,
nämligen på blått en mils afstånd, så hade
jag gärna önskat at få resa upp till henne för
att ännu en gång taga afsked; men jag feck
ej tilstånd därtill af fruktan, at wind hade
kunnat kantra om och då hade de seglat
ifrån mig, jag måste derföre hållas om bord.
Änteligen fingo wi en skral wind medelst
hwilken wi dock krånglade oss fram till Ska-
gen hwarest alla wåra andra kammerater
lågo och som ej war mera än 2. milar belägen
ifrån det förra stället. Här ankrade wi den
26. eller 27. September.

I Skagen fingo wi tilräckeligt hwila ut; ty wi
lågo där wist 1 1/2. wecka, utan at få röra på
ankaret. Under den tiden roade sig styrman
med at ljustra då jag altid war med honom
ty jag hade mycken lust dertill. Ibland gingo
skeps folket upp i byn som låg ett litet
stycke ifrån hamn hwarest de roade sig med
dans; Härtill woro de sälskap nog; ty sjöfolk
af en 7. a 8. fartyg utgjorde en braf swärm,

utom passagerare, som äfwen woro en stor
suite hwaribland woro både Mademoiseller
och Jungfrur; Så at de höllo 2:ne lekstugor i
den ena höllo sig Herrskaperna och i den
andra folket, för de förra spelade Herr Mat-
hias Tegman och en Matros och i den andra
en bonde dräng. Jag för min del hade entré
på båda ställena; Men som jag efter wanlig-
heten war mycket blyg; så trifdes jag nog så
snart i den sednare. Ty som jag war den ring-
aste så kunde jag ej wara fri och munter;
ibland herrskapet ej eller trifdes jag särdeles
på det andra stället. Derstädes kunde jag ej
afhålla mig ifrån at försöka at spela på viol
fast jag ej kunde stort, då Hedman sade, att
jag endast passade till Graföls spelman, hwil-
ket något förargade mig. Sådana woro deras
nöijen och dess emellan roade de sig med att
spela kort om bord, åtminstone woro de
ganska flitiga dermed, på Häggströms sku-
tan hwarpå jag war Passagerare.

Änteligen fingo wi den så länge efter=läng-
tade wind, så at wi afseglade ifrån Skagen
den 6. October (ni fallor). wädret war wac-
kert och wind lagom hård, så at det ej geck
någon särdeles sjö, hwarföre jag hade den
lyckan, at ej wara plågad af sjösjukan. Dertill
lär ock utan twifwel mycket hulpit, at jag nu
i 1 ./2. wecka hade legat och gungat på sjön
och jag hade således blifwit wan med ho-
nom; ty med sunnan wäder slog det in myc-
ken swall sjö och stora wågor i hamnen uti
Skagen, så at där war ett ständigt gungande,
och blef jag så wan derwid at jag ej mera
hade någon olägenhet af sjön. Wi seglade
den dagen ett godt stycke, så at wi om afto-
nen stodo utan före Hernösand eller något
söderom; men om natten wände wädret sig
om, så at wi hade stamn emot hwarföre wi
måste lofwera hela natten och hade så när
den olyckan händt oss, at segla ihop med en
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af wåra kammrater; men wi hant dock lik-
wäl, att lyckligt undwika hwaran. Mindre
lyckligt geck det för 2:ne andra af wåra kam-
merater, ty den enas spröt tog bort den and-
ras Mesans segel.

Dagen efter war samma wind beständig så at
wi måste hålla sjön, såwida wi ej tänkte uppå
att söka hamn, efter ingen af wåra kamme-
rater gjorde det. Wid lofwerandet hjelpte jag
ock till så långt jag förmådde, och war min
sysla, at kasta låss storsegel Brassen när man
skulle gå öfwer stag. Men wid detta mitt gjö-
romål hade jag så när blifwit olyckelig den
dagen eller d:n 7. Octob: ty det war för mig
ej mera än en hårs mån emellan lifwet och
döden. Saken geck så till: Utaf oförsiktighet
hade jag lämnat ändan af brassen liggande
utan all ordning uppå kistan där jag skulle
stå, om babohl wid relingen bredewid kajut
balken. Nu wet man med hwad för en has-
tighet brassen löper, när han låssas och seglet
slår om: Derföre när jag kastade honom lös
och tanklöst hade stält mig mitt uti den oor-
denteliga tåghögen så ryckte brassen, som
fastnade uti mina fötter, mig först omkull på
kistan, och drog mig sedan uppå kajut=taket
som war 1 ./2. aln högre än kistan, då brassen
till all lycka blef lös ifrån mina fötter och jag
låg just bredewid relingen, så at om mina
fötter ej just wid det momenget hade blifwit
lösa, så hade han kastat mig öfwer bord i sjön
och då hade det warit omöijeligt, at nånsin
kunna frälsas ty innan, de hade hunnit fira
segel och fått ut båten så hade jag warit i
botten. Detta alt skedde i en sådan hast, att
jag knapt wiste dertill. När jag steg upp war
jag tämmeligen altererad, och förmådde ej
tala många ord; men tackade Gud i mitt
sinne, som så underligen hade bewarat mig
wid en så ögon skenlig fara. Ja Herre lär mig
ock nu, at dig derföre af hjertat låfsjunga

och tacka dina godhet, som frälste mitt lif i
denna ögonskenliga faran, huru skulle jag
nock kunna prisa dig! huru skulle jag tilbör-
ligen tacka dig derföre! Uptag dock mitt be-
mödande i den delen såsom giltigt, ehuru
swagt ehuru ofulkomligt det än wara kan,
och jag hoppas att du min Gud icke föraktar
mitt redeliga upsåt! Af denna faran lärde jag
mig sedan wara så försiktig, at jag, sedan
brassen war tilhalad, skjöt upp honom or-
denteligen i en ring och lade honom sedan
på kajut=taket, så at när jag kastade honom
lös lopp han så redigt at han ej på minsta sätt
blef hindrad. Och således sannade också jag
det wisa ordspråket: af faran blir man wis.

På samma sätt fortforo wi hela dagen med
lofwerande efter som det war så jämt och
wackert wäder; men om qwällen geck jag till
sängs ehuru jag wäl hade lust till att wara
uppe, men som jag förra natten hade wakat
så behöfde jag nu såfwa. Om mårgonen när
jag steg upp, så hade wi fått en önskelig wind
och hade således fri skjuts. Emot aftonen
började wågorna blifwa tämmeligen stora;
men jag war ändock helt frisk; och det war
min störst ro, at stå wid förstäfwen och se,
huru wattnet frusade framför skutan då det
hade allehanda färgor, och tycktes ibland li-
kasom wara fult med eldgnistror. Emot
qwällen stodo wi utan före Hofslandet; och
alla wåra kammerater, som woro långt för
oss, (ty wårt fartyg war, som sagt är en sugga
till att segla) sågo wi stäfwa til Kråk sundet,
för at där taga hamn. Då blef det en wigtig
rådplägning emellan Skepparen och Styr-
mannen, hwad de borde taga sig före, an-
tingen de skulle Hålla sjön äfwen den natten
och gå ytter om Agön, eller ock om de skulle
söka hamn såsom de andra kammeraterna.
Det sednare önskade de wäl hälst; men de
fruktade at de ej skulle hinna fram innan
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mörkret skulle infalla. Och at gå till sjöss war
äfwen swårt, dels för det at wind ej war så
särdeles god, dels ock för det de fruktade at
sjön ej skulle räcka till. Och såg jag då ganska
tydligt huru bekymret war målat uti Styr-
mannens ansikte; ty han geck af och till helt
ängslig och wred sina händer. Jag för min del
tyckte, ehuru jag ej sade något, at det ej hade
något at betyda och war ej så farligt, de
kunde wäl söka hamn såsom de andra, efter
man redan war så nära, så kunde de wäl hitta
fram ändock fastän det blefwe litet Mörkt.
Änteligen beslöts, såsom jag innom mig öns-
kade att man skulle söka hamn. Då wiste
Styrman oss en hög toppad tall, den han bad
oss noga gifwa akt på, och ej släppa den utur
ögonsigtet. Wi stodo derföre alla wid spelet
och kikade så at jag trodde det jag skulle
mista ögonen; ty efter som det började blif-
wa mörkt så hade wi swårt nog för at se ho-
nom ehuru wi woro tämmeligen nära. Men
det som mäst halp oss war, at wåra kamme-
rater foro i land och gjorde upp en god stock
eld ytterst på den udden som wi skulle förbi.
Dock hade wi redan hunnit förbi alla 3. öpp-
ningarna på Agön förr än wi fingo se elden.
Och således kommo wi lyckeligen i hamn.
Kråksundet kallat, hwarest wi ankrade d: 8.
October.

Sistnämnde hamn, war öppen på 2:ne sidor
så at både Nordan och Sunnan wädret hade
där ett fritt spel, tillika med swall sjön, som
ganska litet afbröts af Landsuddarna. Och
under de 14. dygns tid, som wi här nödgades
ligga, infunno sig täta stormar ifrån båda
sistnämde wäder, så at många (N:B: Här lågo
Circa 20. fartyg ifrån åtskilliga orter) woro i
fara at lida skepps brått i sjelfwa hamn, ty
under en stark nordan storm, då ingen, ehu-
ru det war wind wågade gå till sjöss, började
somliga raka förbi och på hwaran, och ett

fartyg en Hernösands Bo (ni fallor) hade så
när en natt fastnat på bogen af wårt fartyg,
geck dock änteligen förbi; men förlorade i
det samma sitt ankar; Men hade dock den
lyckan, at det stannade när de fingo det and-
ra ankaret i botten. Dagen efter under fort-
farande storm, låg en liten Sundswals Bo tätt
framföre oss. Och i det wi stodo wid wårt
spel blefwo wi hwarse, at deras tåg hade blif-
wit löst ifrån spelet och började löpa ut, då
wi straxt ropte åt dem, och då de kommo ut
hade de ej mera af tåget innom bord än 2:ne
famnar wid pass, hwilket de i början hade
swårt wid at behålla. Ehuru de således skutt-
sade om hwarannan blef dock ingen skadad
mer den som förlorade ankaret.

Wårt fartyg behölt städse sin plats ty wi hade
båda ankaren ute. Efter stormen befalte Styr-
man at det större skulle upwindas. Man för-
sökte wäl at gjöra så, men det wille ej lossna
ifrån botten, och då det änteligen blef löst
war det ändock så tungt, at wi knapt kunde
winda pall om pall. Och när det äntel:n kom
i watten brynet sågo wi en lina som hade
trasslat sig fast i wårt ankare och som ännu
hängde ganska sträng ned i wattnet, hwaraf
wi slöto, at wårt ankare hade fiskat igen det
ankaret som Hernönsands Boen hade om
natten förlorat, hwarföre wi ropte dem till
hjelp, då de, till lycka oförmodeligen fingo
igen sitt ankare, och wårt folk förtjente sig
en god aftonward.

Den 9. Oct: war fjerde Bönedagen, då det tal-
tes om, at man skulle gå till fiskarhamns kyr-
kan i Gudstjensten, hwarföre herr Samuel
Lund lagade mitt hår så at jag aldrig tilförne
hade warit så gran i hufwudet, hwilket jag
wäl war emot i början emedan jag fruktade,
at folket derföre skulle anse mig för wara
högfärdig; men efter han det så gärna wille
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så tilstadde jag det. Detta kan anmärkas, at
denna, war willig till at laga mitt hår, då hans
Bror Erick, war högst bekymrad om huru han
skulle kunna rifwa det neder. Se härom pag:
150. Första Boken. Det blef dock ingen kyrko
fart åf emedan alla fiskarena hade rest hem
och där hölts således ingen Gudstjenst.

Denna samma Samuel Lund berättade, huru
som han året förut hade träffat Farbror Call-
meijers son Jacob i Stockholm, och hade hört
honom där första gången Predika; Ty han
wille gjöra det första gången på en ort där
ingen kände honom.

Här roade jag mig med, at läsa Historien om
Calloander och Leonilda58 för Matroserna,
som så upmärksamt suto rundt omkring
mig, när jag satt på min kista på däck. Boken
ägde Samuel Lund af hwilken jag hade lånt
honom.
En gång reste de ock här opp i fiskar ham-

nen för at dansa men där war så småa rum, at
man ej kunde röra sig stort omkring. Och här
feck jag då första gången tilfälle at se och höra
spelas på den så kallade knafwer harpan,59
som en bondedräng hade och drog på sådana
Polskor så at det war lust åt. Mina andra och
förnämsta nöijen war, at någon natt, när det
war lungt få följa Styrman ut at ljustra, fast
wi ej fingo fisk särdeles. Om bord åter för-
glömde de ej at dagel:n mönstra de arma kort-
lapparna, hwaruti jag aldrig tog del; ty jag
hade ej lust dertill. Men dock roade det mig,
at wara derå en åskådare, merendels höllo de
till på wårt fartyg, då wåra grannar ofta kom -
mo till oss dels såsom deltagare i dessa nöijen
dels ock såsom blotta åskådare deraf. Ibland
dessa sednare wil jag nu för denna gången
nämna en Mademoiselle hwars namn war
Cath: Wästermark ifrån Bygdeå Socken en
bonde dotter, som ej tycktes wara ett litet

stycke, eftersom hon hade warit flere år til-
förene i Stockholm för at lära sig allahanda
artigheter och ibland dem äfwen den at blif -
wa Mademoiselle, som jag gissar, hon war nu
åter sinnad, at resa till Stockholm sedan hon
hade warit hem för at hälsa uppå sin slägt och
anhöriga. Hon hade wärkel:n ett wackert an-
sikte; men dess upsyn och åtbörder sågo nog
Coquette ut, jag säger derföre ej, at hon war
så. Och den andra som jag får nämna ibland
kortspels åskådarena war Herr Mathias Teg -
man. Han kunde ej sitta på något annat ställe
än bredewid den omtalta Mademoisellen, och
syntes det tydeligen huru pin kär han war i
henne, under det han mästadels lutade sitt
hufwud ned på hennes axel, hwilket mig tyk-
tes af honom wara mindre passande upföran -
de, dock wille jag ej säga något åt honom: Men
tänkte, at han ej borde wisa sig så tydligt för
alla; ty det war så påtageligt, at ock kock Poi -
ken Lars Hammerin märkte det, som sade det
åt mig.

Då wi nu således nödgades ligga så länge på
ett ställe utan at få någon tjenlig wind, och
hösten redan började lida nog långt fram; så
blefwo Handelsmännerna nog bekymrade
om hwad de borde gjöra. Och efter Hållit råd
beslöto de at somliga skulle gå i land och fara
Landwägen till Stockholm. De woro då flera
som fölgde detta beslut dels Reddare dels
ock Passagerare som stego i en stor slup och
reste wid pass den adertonde October ifrån
Kråksundet till Hudviksvall, hwarifrån de
sedan fortsatte sin resa Landwägen; och ib-
land dem war ej flera ifrån wårt fartyg än
blott Samuel Land. Dagen efter kom slupen
tilbaka.

Wi måste ändock ligga qwar på samma ställe
några dagar derefter tils wi änteligen d:n 21.
Oct: fingo en liten wind. Wi gingo alla der-
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före till segels; men när wi woro komna så
långt, at wi stodo utan för Stor Jungfrun, så
fingo wi åter stamn emot hwarföre wi nöd-
gades wända om tilbakas 10. mil, och hunnu
som knappast i Modermaganmed dagsljuset
där wi ankrade. Således hade wi ej mera wun-
nit med hela wår seglats än blott fått en bätt-
re hamn, som låg endast en par bösseskott
ifrån Kråksundet.

Dagen derpå woro wi åter så lyckeliga, at wi
fingo en önskelig wind, då wi emot aftonen
gingo till segels utur Modermagan, hwar-
efter jag lade mig at sofwa. När jag om mor-
gonen efter en söt sömn åter steg upp hade
wi en wacker förlig wind och prägtig wäder-
lek, då det ej litet roade mig, at åka utföre de
stora wågorna och betrakta deras brusande.
Wid middags tiden seglade wi tätt förbi Öre-
grund; men genom Öregrunds skären hind-
rades wi något af orsak at holmarna togo
bort wädret för oss. Det började då redan li-
da tämmeligen på eftermiddagen; men som
wi märkte, at alla andra ämnade sig till at än-
nu gå öfwer Ålands haf samma dag; så fölg-
de wi ock efter och trodde oss hinna öfwer
hafwet; men mörkret öfwerrumplade oss
dock i förtid ehuru wi ej hade långt qwar.
Wåra grannar såsom snällare seglare, kommo
alla lyckeligen öfwer och fingo hamn, och
wi sträfwade efter samma förmån, hwartill
wåra grannar hulpo oss, som åter woro så
beskedliga, at de kommo med eld för at ut-
märka skomakaren (den yttersta klippan
wid ingången i Stockholms skären heter så).
Men oaktadt detta, så hade skomakaren så
när blifwit oss en farlig man at nappas med;
ty wädret war ganska knapt, och när wi sågo
elden tyktes wi wäl wara så högt uppe i
wind, at wi ej skulle behöfwa gå öfwer, ehu-
ru wi wäl sågo at wi ej hade mycket at ge
bort, och wi således litte härpå; utan widare

deliberation men när wi kommo närmare
och fingo sjelfwe se skomakaren, märkte wi,
at elden icke war på honom, såsom wi trod-
de, utan uti en båt, som hölt sig mitt utanför
honom och som wädret och wågorna mera
dref åt nedre udden, då wi trodde elden wara
wid den öfra. Då fant wi huru skändeligen
wi hade bedragit oss, och kunde intet mera
hjelpa saken annorlunda än hålla fram; ty wi
hade hwarken tid eller rum mera till at gå
öfwer stag, då wi geck så tätt förbi klippan,
som lyckligt wis war bråddjup, at wi med en
någorlunda lång stång hade kunnat stöta på
henne; och hade wi ej warit så lyckelige om
wi ej i det samma hade fått en litet starkare
wäderpust, som hade hulpit oss upp litet, då
wi i annat fall hade warit förlorade. Wid det-
ta tilfället war Styrman på det högsta be-
kymrad. Sedan lowerade wi en par mil längre
in i skärgården, som geck rätt braf sedan
månan började lysa, och kastade ankar bre-
dewid några af wåra grannar.

Dagen efter eller den 24. October, gingo wi
åter till segel, ehuru det war motwäder dikt
i stäfwen, och lofwerade oss up till Kapall-
skär hwarest wi ankrade; en sak, som jag
tykte mycket om, emedan jag då feck tilfälle,
at, ibland de många fartyg jag där såg, höra
efter något ifrån Åbo på hemgående hwarpå
jag straxt hade fått stiga om bord och afsegla
utan, at behöfwa resa ända fram till Stock-
holm; men der fans intet något sådant fartyg
och Styrman Herr Eric Häggström war så
beskedelig och fölgde mig at höra derefter.
Sedan fölgde jag med manskapet i land på en
krog, hwarest woro folk, af allahanda slag,
och ibland andra äfwen finnar. I förhopp-
ning, at här träffa någon Åbo=bo, gaf jag
mig i tal med en af finska matroserna; men
han sade sig wara ifrån Uleåborg. Han kunde
så litet Swenska och bröt så mycket på fins-
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kan, at jag hade swårt för at förstå honom.
När jag feck höra honom wara ifrån Uleå-
borg; så gaf jag mig i widare samtal med 
honom, och frågte honom om han kände
Handelsmannen Ullbrant och des Fru? samt
huru de mådde? Han swarte at han kände
dem, och at de mådde wäl. På tilfrågan om
de hade några barn. swarte han sig ej wist
veta. När jag åter frågte om han hade hört
något talas om Unga Chore, som war Han-
delsman Ulbrants Stjufson? så feck jag det
swaret nej. Wi foro då åter om bord, och wid
det tillfället såg jag på ett ställe i hårda ber-
get ingrafwit en skrift, som utwiste år och
dag när H:s M:j:st:t Konung Adolph Friedric,
Glorwördigst i åminnelse, reste derifrån
öfwer till Finland.

Fyra dagar lågo wi i Capalskär under ständig
motwind och rägn, och woro på långt håll
åskådare af, at ett stort skepp hade seglat på
grund på furusunds fjärden långt up på dess
norra sida. Änteligen fingo wi den 28. en
liten wind om mårgonen, då de straxt gingo
till segels, och hade de redan seglat ett gådt
stycke förbi Furusund när jag waknade och
kom ut på däck. Men wår glädje warade så
kort ty wädret wände sig straxt åter på sin
gamla bog, så at wi åter måste lowera hwar-
med wi höllo uti ganska flitigt hela dagen.
Middagstiden sågo wi en af wåra Camerater
Vandrings man kallad åter hafwa stannat på
grund i en wik ty de gingo landet för när;
Men till lycka så war der så lös och gyttjig
botten, at de ej märkte at de hade stannat
förr än det Commenderades; ”Ror i le” Men
de hade dock mycket arbete innan de kom-
mo lös. ett litet stycke därifrån hade ock en
liten Jakt seglat på grund.

Samma dag war jag åter nära döden, hwilket
så aflopp: Wädret war om dagen mycket fult

ty det regnade rätt mycket så at det war
ganska sliprigt all stans på däck. Nu hade de
ock lagt så mycket bräder på däck, at det war
litet högre än relingen. Då wi nu skulle gå
öfwer stag; så Commenderades: ”fock skot
loss”, och som ingen annan war för hand; så
skyndade jag mig dit för at kasta det loss:
Och som fartyget krängde och det war slipp-
rigt så slintade jag och halkade utföre brä-
derna, så at fötterna och lårena redan woro
utom bord då jag till lycka feck mig litet fast
med händerna och jag med möda kunde
hjelpa mig up igen. Då jag sedan lossade sko-
ten; och tackade Gud, som hade frälst mig. 

Wi ankrade till natten och som wi hade en
liten sträck bog; så började wi at lowera da-
gen efter. hwarmed wi med stor möda kom-
mo igenom kodjupet och Waxholm, wid
hwilket sistnanämnde ställe wi kastade an-
kar wid pass klåckan 3. på eftermiddagen
och gingo up i Staden, hwarest jag sökte igen
en gammal änka, för at hälsa henne ifrån
hennes son i Stöcke, at han och hans anhö-
riga mådde wäl, hwilket gumman tyckte
mycket om. Hon frågte ock mig hwart jag
hade ärnat mig då jag swarade at jag skulle
till Åbo at studera. ”Ja när Ni kommer til-
baka så kom också då in till mig” sade gum-
man. Jag swarte: ”Jag wet ej sjelf huru länge
jag kommer at wara borta, så at det torde
blifwa flera år innan jag kommer tilbaka.”
”Jaja likamycket,” sade gumman, ”kom Ni in
till mig när Ni kommer om det ock blir flera
år härefter.” Ach tänkte jag du tyks nu gå på
grafwens brädd, (Gumman geck så krokryg-
gig) och ändock tänker du ej på, at dö på
många år ännu. Häraf ser man huru litet
menniskan tänker på sin död, äfwen ock på
sin ålderdom utan föreställer sig honom
såsom altid warande mycket långt borta, ef-
tersom hon icke wil skiljas ifrån werlden och
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dess goda. Sedan sökte jag up mina kamme-
rater i en handels boda, hwarest en Madame
wiste oss en penning, som man lätt hade
kunnat taga för att plåt=stycke, men war
dock slagen endast till 4 ./2 D: denna wiste
hon oss på det wi skulle weta at taga oss till
wara för sådana. Då jag feck den tanken om
den Madamen at hon måtte wara mycket
ärlig. Wi foro alla straxt om bord, hissande
wårt ankar, seglade ett litet stycke och kas-
tade ankar igen för mörkret skull som kom
på oss. Om mårgonen hade wi wind och seg-
lade till Tullen, eller, Blockhus udden.

II. Capitlet.
Wistandet i Stockholm.

Dels genom lowerande dels ock genom war-
pande äntrade wi oss änteligen up till skjeps-
bron wid Staden, som skedde D: 30. October;
då det i början föreföll mig mycket owant, at
få höra så mycket buller och stoj, och när wi
kommo på strömmen kom Samuel Lund
emot oss uti en roddare båt (N:B: han reste
ifrån oss i Kråksundet) Se pag: 12. 2: bo:
Den 1. Nowember skref jag mina föräldrar

till det första brewet efter min afresa hem-
ifrån, och berättade dem at jag änteligen hade
lyckeligen framkommit till Stockholm. Men
brefwet slöt jag på ett absurt och löjeligt sätt;
ty jag skref (som jag sedan blef warse när jag
efter 5. år reste hem och då läste igenom mina
bref) Framhärdar at wara Mina Huldaste För-
äldrars Älskwärdigste Son. Jag kan ej begripa
huru jag kunde sätta dit ett så absurt ord, li-
kasom jag sjelf uti mina tankar hade anset
och tyckt mig wara så öfwermåttan älskwärd,
hwilket jag dock heligt bedyrar war långt
ifrån mina tankar den gången; utan det lärer
wara skedt af idel tanklöshet hos mig eller
ock lärer jag tyckt at detta ordet war så wac-
kert utan at widare tänka på dess betydelse.

Men emedlertid blef jag ganska flat och lika-
som på mun slagen när jag kom hem och blev
det hwarse; men kunde dock ej annat än
skratta däråt. 
Slutet af brefwet war af följande innehåll,

”Jag skal bjuda till, med Guds kraftiga bi-
stånd, at altid få föra min wandel, at mina
Kära Föräldrar och Syskon måtte hafwa tröst,
hugnad och hugswalelse af mig under sina
silfwer grå hår. Emedlertid will jag tacka mi-
na Söta Föräldrar för all den godhet de mig
bewist, och will bedja Gud, at han sänder sin
nådiga hjelp och hugswalelse i alt det som kan
hända mina söta föräldrar och det will jag gö-
ra så länge jag har den hugnad och förnöijelse
at wara.” &c: 

Det första jag sedan i Stockholm tog mig före
at gjöra, war at höra efter något Åbo fartyg,
hwarwid Styrmannen Erik Häggström war
mig följaktig; ty såsom aldeles wild främ-
mande och owan, at resa och sjelf höra mig
före, så wiste jag ej hwart jag skulle wända
mig. Och wi woro så lyckeliga, att straxt ej
långt ifrån wårt fartyg träffa en Åbo Jackt,
uppå hwilken jag tingade mig in, och herr
Häggström, för at så mycket mera reCom-
mendera mig hos skepparen därstädes, sade:
”Han är en willig gåsse, och är ej rädd för at
taga uti och hjelpa till om det behöfwes.”
Men som Åbo Jakten ej blef segelfärdig förr
än efter sju dagar så bodde jag emedlertid på
Häggströms skutan och flyttade ej förr än
när de blefwo resefärdiga. 

Dernäst war det min omsorg, at söka upp en
min Cousin Petter Ström som war Corporal
wid Gardet, ty jag hade några hälsningar till
honom ifrån hans Föräldrar. Då mig blef un-
derwist at jag på Norrmalms torg aldra sna-
rast finge träffa honom. Wår Styrman war
såsom förr min ledsagare dit och jag träffade
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honom wäl intet; men skickade bud, med
Andra Gardies karlar, at han på det och det
fartyget där och där skulle få träffa mig. Han
kom ock samma dag och då skulle jag nöd-
wändigt följa honom hem, under wägen
hade han mig in på en källare i samma hus
som kokhuset war hwarest wi drack hwar
wår Remmare win, och därpå Marcherade wi
till hans qwarter, som låg långt på Norrmalm
på Kungsbacken. När wi kommo ett godt
stycke upp på Drånninggatan wiste han mig
stora barnhuset och skepsmasten, uti hwil-
ken barnen öfwade sig at klifwa. På wägen
sade han: ”wi skola nu först gå in på para-
den.” Dessa hans ord förstod jag ej bättre, än
at jag trodde at paraden war en plan på hwil-
ken Gardies karlarna kommo tilsamman för
at exercera, hwilken bemärkelse jag altid i
Umeå hade hördt på det ordet, och som är
dess rätta betydelse, derföre tänkte jag, blir
det roligt at få se dem exercera. Men jag wis-
te intet ordet af förr än han förde mig in på
en krog eller snarare ett litet Wärdshus, som
war fult med Gardies karlar. När jag kom där
in och såg mig omgifwen endast af sådant
folk; så blef jag förskräkt; tänkandes: här är
ett farligt ställe; och mån min Cousine skal
kunna wara så nedrig, at han här skulle föra
mig i snaran för at låta wärfwa mig. Jag wille
derföre straxt gå min wäg bort; men han til -
lät det icke. Med största oro satt jag då där
med honom, hälst jag hade någon anledning,
at ej tro honom alt för wäl, som man straxt
skal få höra. Här köpte de sig bränwin och
dricka; men isynnerhet mat den de åto på
stället. Cousin Ström gjorde sammaledes och
gaf mig med sig, til slut köpte han ock något
för at hafwa hem åt sin hustru. Häraf märkte
jag, at detta Wärdshus war endast för Gar-
dies karlar; ty annat folk fans där ej.
Änteligen gingo wi ifrån detta fatala stäl-

let, som hade satt mig i så mycken oro, och

war jag derföre hjertans glad at jag wäl och
wackert kom derifrån. Ej långt derifrån hade
han sitt hemwist i en liten kammare, som han
hade hyrt. Jag förstod ännu icke, at han kal-
lade detta Wärdshuset paraden, utan tänkte
at han för den gången ej geck dit efter det war
så sent.

Hans hustru war en finska, som satt hemma
med en liten dotter wid pass ett år gammal
och hade, min san, icke mycket at sticka i
mun, så at hon mycket wäl behöfde den lilla
mat smulan som han hämtade hem åt henne.
Som det redan war för mycket lidit på qwäl-
len, kunde jag ej mera gå tilbaka till fartyget,
som war inemot en hel fjerdedels wäg; utan
jag låg hos honom på en kista tils andra
dagen, då jag geck tilbaka til fartyget.

Samma dag kom åter Petter Ström ned till
mig och begärte låna åf mig 9. D: sägandes
sig wara nödig därom i så måtto, at han war
i begrepp, at wärfwa 2:ne Gardies karlar och
han hade ej för närwarande stund tilräcke-
ligt wärfnings pengar. I denna begäran war
han så trägen, at jag ej slapp honom förr än
jag måste gifwa honom de begärte pengarna.
Löften at efter par dagar åter betala mig dem
hade han ymnoga.
Som jag innan kort skulle resa ifrån Stock-

holm och jag wiste, det jag ganska wäl behöf-
de mina pengar i Åbo, och han ej efter löftet
hade kommit at betala mig; så geck jag åter
up till hans qwarter, för at fordra dem igen.
Hans hustru war fuller allena hemma, den jag
en stund satt och språkade med, ehuru wi å
ömse sidor hade swårt för, at förstå hwaran-
nan; ty hon kunde mycket litet swenskan. Ty
hon war en bonde dotter ifrån Uleåborg, hwa-
rest han hade gift sig med henne och reste se-
dan ifrån henne, utan all hennes wettskap, på
hwilken resa han war stadd när när han kom
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till Umeå och reste till Stockholm hwarifrån
han sade sig skulle komma tilbaka såsom Ca-
pitain. Se pag: 360. Första boken. Hwilket wäl
hade kunnat händt om han hade wetat at
skicka sig såsom folk, såsom det är skedt ofta
nog för mången fattig karl; ty han hade be-
haglig krops ställning, ett mycket wackert ut-
seende, och qwickt förstånd, så at han lätt nog
hade kunnat lära de därtill ärforderliga kund-
skaper. Men som hos honom fans hwarken
redlighet eller moralite så kunde ej annat skje
än at hela hans högmodiga speculation skulle
gå i watten. Då han war i Umeå war han ej en
gång så god och lät sina föräldrar weta, at han
war gift mycket mindre at han hade rymt
ifrån sin hustru, denna sednare, då hon märk-
te sin mans trolösa upförande, så reste hon
efter honom och sökte upp honom i Stock-
holm. Med henne satt jag som bäst och talte
och lärde henne åtskilliga Swenska ord till
dess min Cousin Ström kom hem. Han hade
ock då med sig sina 2. nyss wärfda gardies kar-
lar, som bodde hos honom; men pengarna
hade han ej; men låfte helt wist, at jag dagen
efter skulle få dem när han skulle komma
klåckan 10. på Slåttsbacken, endast jag då
wille akta på. Sedan fölgdes wi åt ned åt Sta-
den, men under wägen hade han mig åter in
på sin parad, hwarest han förhölt sig såsom
förra gången och jag, såsom rädd, skyndade
på honom efter han ej lät mig gå ifrån sig.
denna min rädsla märkte han, derföre sade
han sedan wi hade gått derifrån: ”Hwarföre
är du så rädd? eller tror du, at jag skulle wara
så nedrig, at jag skulle förleda dig. Nej så illa
bör du ej tänka om mig nej så nedrig kan jag
ej wara emot dej såsom min slägtinge; derföre
gif dig tilfreds och war ej så onödigt rädd.”
Dessa orden tilfredsstälde mig något; men så
wågade jag dock icke, at göra mig aldeles sä-
ker, utan tänkte det är bäst, at taga sig till
wara; ty ho wet om han icke torde wara falsk.

Sedan började han at tala om sig sjelf och
sade: ”De tör wäl tro mina slägtingar i Umeå,
at det skal wara så farligt och nesligt, at wara
gardies karl; men jag försäkrar at det ej för-
håller sig så, ty såsom Corporal har jag så och
så mycket och behöfwer ej gjöra tjenst mer
än i den eller den delen och således mår jag
wäl, och kan jag wäl ännu få avancera ty jag
behöfde ej mer än 14. dagar wara gardies karl
då jag straxt blef Corporal.” Ja tänkte jag dit
tilstånd är ändock altid usselt, och jag ser wäl
huru wäl du mår.

Dagen derpå war jag ej sen at infinna mig på
Slåtts backen, för at efter aftal undfå mina
pengar. Jag wäntade länge wid den ena in-
gången till den yttre Borggården, på hwilken
Gardies karlarna pläga hafwa sitt Corps de
Gardie, utan at jag blef honom warse, och
hwarken wille eller tordes jag gå in till dem
för at fråga efter honom. Änteligen kom han
till mig och ursäktade sig högeligen, för det
han icke efter sitt löfte, kunde betala mig
men i det stället gaf han mig följande Revers:

”Till min Kjära Cussin Studiosen Petter
Stenberg til står jag mig wara syldig En
summa af En Ri:D:l: in specie: som jag skall
betalla d: 19. i denna månnad och det af-
skjecka här ifrån Stockholm och till Åboo
med Påsten som härmed försäkras af stock-
holm d: 5. Novemberg 1779. P: Ström. 
Coporal wid
Kongl: Lif Gardet.
Säg 1. Ri:D:l: spec:
Såsom witen
Anders Wesling.”

Jag tog så emot den och måste wara dermed
nögd tils widare men hade wisserligen warit
långt nögdare om han, istället för at låfwa at
skänka mig 9. D: till, som han gjorde i sin
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obligaton, om han, säger jag, straxt hade gif-
wit mig mina egna 9 D: tilbaka. Det under-
skrefna wittnet war en af hans nyss wärfda
Gardies karlar.

Kort tid war jag wäl i Stockholm; men så
wiste jag ännu mindre at profitera af honom.
Jag kunde således ej få se någon ting rart el-
ler märkwärdigt. Ty ett war det, at jag war så
tilsägandes ett barn ehuru jag war nog gam-
mal, dessutom en främlinge blyg och rädd;
och för det andra hade jag ingen bekant, som
kunde följa mig för at wisa mig det märk-
wärdiga; ty Skepparen, Styrman och folket
hade ej tid dertill. Dock fölgde jag Herr Styr-
man Häggström om Söndagen eller d: 31. Oc-
tober uti Stora Kyrkan, Slåtts= och Finska
Kyrkorna och Hörde gode och wackra Pre-
dikningar. I den sistnämnda hörde jag en
Präst som då Predikade Swenskan, hwilken
hade til sed, at 2:ne gånger uprepa de för-
nämsta Stropher i sin predikan och wända
sig derwid först till den ena ändan af Kyrkan
och sedan till den andra; isynnerhet innehål-
let af delar och paragrapher, hwilken sed föll
mig ganska mycket i smaken, hwarföre jag
lade den så wäl på minnet, för at sjelf göra
äfwenså om jag nånsin skulle blifwa Prest.
Desutom fölgde jag wäl folket litet omkring
i Staden och lärde känna de förnämsta tor-
gen et: dock geck jag wäl sjelf något omkring
allena; men wiste icke hwad ställena kalla-
des. Deremellan hjelpte jag kock=poiken
Lars Hammerin dels, at bära watten ifrån
Brunnarna, dels ock at bära hans gryta ifrån
kokhuset. Föröfrigit kunde det ej annat än
wara ledsamt i Stockholm; emedan det räg-
nade och slaskade mäst hwar dag, som gjorde
den mörka hösten rätt kulen, icke eller woro
de Kongl:a i Staden; så at jag kunde få se
dem; dock såg jag en gång, på något håll,
Hertig Friedrick gå förbi Stora Kyrkan. 

Dock feck jag en dag se något artigt; nämli-
gen en karl som voltigerade på linan, på det
så kallade sqwaller torget. Sin lina hade han
fästat uti winds gluggar af 4. wåningars höga
hus, twärt öfwer torget och på hwilken han
gjorde hwarjehanda konster, som woro rätt
hiskeliga at påse; ty än swängde han på hen-
ne, än låg han på rygg på henne, än lossade
han en pistol och lådes af skottet falla ner
och hängde med ett ben och hufwudet ned-
åt, då han under det samma med en tråd his-
sade up et glas dricka det han hängandes
drack ut, än stod han på linan och än låg han
med ryggen twärt öfwer henne et: Åskadare
hade han alla gator och fenster fulla och
ibland andra äfwen en Sotar=Poike, som satt
öfwerst på en skorsten så swart, som en mor-
jan, och med sina hwita ögon Glimmade
ner=åt, hwilket war det löijeligaste.

En dag wille Herr Styrman Häggström wäxla
åf mig 7: R:D: emot en Banco assignation på
en lika så stor summa. Men som jag hwarken
hade hört talas om eller sedt en sådan sedel,
så war jag på intet sätt dertill hugad, icke för
det jag på något sätt mistrodde Styrman; ty
jag war öfwertygat om, at han wille mig intet
ondt, som försäkrade at jag hwad stund som
hälst skulle få igen mina pengar så wäl på
Banken, som på hwar handels boda, och at
han sjelf ej hade tid at gå bort och wäxla den;
med för det at just dessa sista orden gjorde
mig mistänkt om, at Herr Styrman sjelf mis-
trodde dess riktighet. Men då han ännu wi-
dare försäkrade mig om min säkerhet uti
honom, så gjorde jag honom til wiljes; och
geck sedan straxt up på en handelsboda för
at wäxla den bort, der de wäl gjorde någon
svårighet wid, at emottaga den, icke för nå-
gon dess osäkerhet skull; utan derföre at de
sade sig ej hafwa tid, at gå på Banken, at wäx-
la den; men de togo dock emot den efter nå-
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got bedjande å min sida, då jag straxt blef til-
freds stäld.

Som jag dagen efter skulle resa; så beslöt jag,
at samma eftermiddag gå på Norr till Cousin
Ström för at taga afsked af honom och hans
hustru; jag gjorde så, och mötte honom
straxt på wägen. Wi följdes då åter, till des
wi kommo till hans wanliga Parad, hwarest
han nödwändigt skulle in, och jag måste oe-
motsägeligen följa med ehuru jag wille gå
förut till hans hem. och där drögde han åter
efter wanligheten tils det war stick mörkt.
Efter någon tid, skulle han gå öfwer gården
i en annan stuga i något ärende, då han
emedlertid bad mig sitta qwar och wänta på
hans återkomst, det jag wäl ock gjorde; men
som han drögde nog länge; så blef jag helt
orolig och ängslig; ty jag tänkte Här sitter jag
än en främlinge helt allena ibland en hop
med Gardies karlar; om han blir länge borta,
så ho wet hwad de här kunna hafwa för
stämplingar emot mig för at få mig med
ibland sig. Och han som skulle wara mitt
förswar är nu borta och få se om icke han
har gått och lämnat mig här och jag må ej
tro, at ock han har några stämplingar emot
mig. Nej tänkte jag, här sitter jag wist intet
längre och ängslas. Tog så min hatt och geck
ut för at åtminstone se om jag ej kunde få
rätt på honom, eller ock, om han ej kom til-
baka, för at aldeles gå derifrån hem till hans
hustru. När jag då kom ut på trappan hörde
jag wäl änteligen en karl komma ifrån en
annan förstuga och såg huru som han föll af
fylnad och hade möda för at stiga upp. För
mörkret kunde jag icke wist se om det war
Strömmen ehuru jag så tyckte. Men så tänk-
te jag: jag wil wänta en stund för at se om det
är Han. Änteligen kom han sig på benen åter
och då blef det ett ewigt famlande efter hat-
ten. Sedan han sent omsider feck igen sin

hatt så kom han närmare, då jag änteligen
kände igen honom, och hade äfwen ett ojäf-
aktigt prof derpå, at han war full. När han
feck se mig sade han: ”hwart skall du nu taga
wägen, Cousin” ”Åh” swarte jag, ”du drögde
så länge: jag war ärnad gå bort härifrån.”
”Åh, war nu intet så barnslig och rädd,” sade
han, ”hwem gör dig här något ondt? du har
ju hört at jag har försäkradt dig derom, at jag
ej willföra dig i någon olycka. Kom nu in
igen, så skola wi gå sedan.” Jag måste då in
åter och sedan han hade tagit åt oss och sin
hustru litet aftonward så gingo wi hem, hwar-
öfwer jag blef hjertans glad. Och se detta
war nu tredje gången, som han narrade mig
dit ehuru jag hade beslutit, at ej låta honom
bedraga mig.

Hos Cousin Ström låg jag öfwer natten, och
hade till säng kistor och stolar, och till säng-
kläder det jag geck och stod uti. Så snart
dager wart och Cousin Ström war utgången,
kom wärdinnan i gården in till oss; och då
hon blef mig åter hwarse (N:B: hon hade ock
sedt mig de förra gångerna jag hade warit
där) frågte hon med en bekymradt ton:
”Huru är det har Ni låtit wärfwa eder till
Gardies=karl?” ”Nej,” swarte jag, ”det har jag
wist intet gjort.” ”Jag tänkte”, fortfor hon,
”at Ni hade låtit bedraga eder, och det skulle
göra mig ondt på Edra wägnar om Ni skulle
blifwa så olyckelig och blifwa Gardies=karl;
ty Ni ser mig så saktmodig, stilla, beskedelig
och oskyldig ut; derföre råder och förmanar
jag Eder såsom en god wän, at Ni ej måtte
låta Corporal Ström förleda Eder utan, tag
Eder för allting wäl till wara; ty blir Ni Gar-
dies=karl så är Ni förlorat.” Denna Gum-
mans ömma och wälmenta förmaning, kun-
de jag ej annat än högakta, hwarföre jag fat-
tade mycken wördnad för henne, hälst som
den så mycket stämde in med min egen far-
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håga och tanka. Jag tackade då henne för des
wälmenta råd och gaf till swars: at jag endast
war kommen för at taga afsked af Strömmen
och hans hustru, som war min slägtinge,
emedan jag samma dag skulle resa till Åbo;
”Men at blifwa Gardies=karl det har warit
ganska långt ifrån min tanka; nej twärtom
har jag warit ganska rädd derföre.” Derefter
Geck jag strax ner på fartyget igen.

Så snart jag kom på Fartyget, så gjorde jag
anstalt om, at mina kistor och andra saker
blefwo flyttade på Åbo Jagten. Det tilfället
tog då Herr Styrman Eric Häggström iakt
och ordade till mig på följande sätt: ”Du har
nu warit med oss 7. weckors tid; men aldrig
har jag under hela den tiden en gång sedt dig
taga någon bok i hand till at läsa något; intet
ser det ut som du skulle bereda dig till Stu-
dent examen, jag hade aldrig trodt det om
dig, som sades wara så snäll, at du skulle wara
så later. Derföre kan jag nu ej annat än banna
dig och skämma ut dig för alla.” (N:B: Han
talte detta, till min så mycket större förar-
gelse, så at alt skeps folket hörde derpå) ”Nej
bättre och flitigare måste du läsa om du nån-
sin will blifwa Prest; ty jag försäkrar dig, at
annars blir det aldrig någon karl af dig. Der-
före råder jag dig, som en wänn, at härefter
wara flitigare.” En sådan läxa kom mig helt
oförmodat före, och jag swarte icke eller nå-
got derpå utan måste med tålamod uppära
altsammans.

Så snart jag undkom denna ledsamma före-
bråelsen så sökte jag, at på något sätt ursäkta
och urskulda mig för skeps folket, hwarföre
jag sade: ”Han bannar mig för det jag ej har
läst något; men han besinnar ej huru litet jag
har kunnat hafwa tilfälle dertill; ty i weten
sjelfwa, at i Cajutan altid har warit buller
och ett ständigt kortspelande och främman-

de af andra fartyg. I rolgången åter har Ni
warit och således ej mindre trängsel och bul-
ler och på däcket har jag ej eller kunnat sitta
i rägn, blost och köld.” I denna ursäkten
funno somliga skäl, så at de urskuldade mig
såsom ej förtjenande ofwannämnde förebrå-
else, dock sade en af dem: ”Nock hade du
kunnat få så mycket tilfälle, at du ibland har
kunnat läsa om du hade welat; men det syns
nog at du sjelf ej har haft mycken hog der-
till.” Hwilka ord mitt indre samwete hemli-
gen måste ärkänna wara sanna; ty som jag
hade hållit på i 6. år så war jag redan blefwen
tämmeligen ledsen och wille således nyttja
min frihet, så länge som jag kunde hafwa
den. Dock sökte jag at ursäkta mig på of-
wansagda sätt så godt jag kunde. Hwaraf ses
huru snar menniskan är till at förringa sina
fel i andras ögon.

Imedlertid woro mina kistor i båten, och jag
fölgde med då de fördes om bord på Åbo
Jakten. Där talte jag litet med folket, som
berättade at 3:ne andra Studenter äfwen
skulle följa med på samma fartyg jämte någ -
ra andra Passagerare tills skepparen, som
hette Dalström, kom om bord, som hade wa -
rit oppgången i Staden. Wid detta tilfället
kunde jag ej underlåta at bjuda skepparen
opp på en källare hälst som han sjelf propo-
nerade det, hwarföre jag lät honom gå hwart
han wille och begära hwad han wille, då han
geck på 3. Printsar och tog där en par glas
win åt oss det jag betalte.

Därpå geck jag till Häggströms Skutan för at
taga afsked derifrån. Eric Häggström Styr-
man frågte mig då hwad jag tyckte om folket
på Åbo fartyget? ”Jo,” swarte jag, ”det tyks
wara rätt beskedeligt folk.” ”Jaja,” sade han,
”det är braf det; men jag skall lära dig en om-
ständighet: Man skall icke dömma för snart
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eller tro folket för wäl förr än man har lärt at
fulkomligen känna dem.” Sanningen af dessa
ord feck jag mer än fullkomligen ärfara på
samma resa, förr än jag kom till Åbo. Jag gaf
så matroserna derstädes litet drikspengar,
tog afsked och geck om bord på Åbo Jakten;
Dock öfwerantwardade jag åt Styrman en
blå surtout och par kängskor, som jag sedan
ej såg mig kunna nyttja till, at hämta hem åt
mina Föräldrar; då han åter förnyade sin för-
maning om at jag skulle läsa flitigt.

III. Capitlet. 
Resan till Åbo.

Wid middags tiden kommo ock de Andra
passagerare om bord, som woro: En Major
Jägerhorn, som hade en hwärfwat soldat till
betjent; dernäst Borgmästaren Herkepæus i
Nådendal, som hadt en afskedat Länsman
till betjent; dessa Herrar logerade i Cajutan;
widare 2:ne Studenter AEimeleus och And:
Krank; En Gymnasist Elias Krank, som til-
lika med mig i Åbo skulle blifwa Student;
dessa 3. woro Österbotningar; Och 2:ne fins-
ka Bönder med en Bondgumma; samt en
Matros som ej hörde till besättningen.

Och efter wind straxt war oss gynnande af-
seglade wi samma timma ifrån Stockholm,
som war en Lördag eller D: 6. November: och
hunno till Capalskär till qwällen. Där gjorde
wår Skeppare Dalström sitt första tempo. Ty
när wi skulle segla in igenom det trånga sun-
det som är söderom hamnen; så kom ock i
och med det samma en annan stor skuta
eller Fartyg (hwad det kunde wara), som war
bättre seglare; men oaktat de wäl hade kun-
nat undwika hwarandra så war Dalström
dock så öfwerdådig, at han wräkte sig i stör-
sta trängseln ihop med den andra, så att wår
klyfwar bom fastnade på det andra Fartyget

och blef såsom ruttit träd åfbrutit: och hade
det fuller gådt wärre, om icke den Andra,
redan förr än wi råkte ihop, till det mästa
hade hunnit förbi. Och kunde jag ej annat
än med största förargelse både se och höra
Dalströms öfwerdåd, som stod på Kajut ta-
ket, så högmodig och stor, styrde sjelf gerad
i trängseln och sade: ”Dalström” (N:B: han
brukte altid nämna sit eget namn när det
war någon ting) ”går ej undan honom en
hårsmån. Nej Dalström wiker ej för hund-
swottar. Dalström skall wisa, at han ej är
rädd, och at han har nog så stadiga don som
han” et; men när Klyfwarbommen sprang åf;
så blef han tämmeligen flat och började
swärja.

Söndagen hade wi motwind, men om mån-
dagsmorgon lyftade wi wårt ankar och be-
gåfwo oss ut på Ålands haf. Solen hade ej
hunnit stiga synnerligen högt på Horizonten
förr än Herr Borgmästaren Herkepæus hade
intagit en god frukost sup, så at han allare-
dan war ganska pratsam och munter, han
satt uppe på däcket och sjöng hwarjehanda
wisor, af hwilka alla ej klingade särdeles wäl
för ett oskyldigt öra. Major Jägerhorn satt
och log åt hans uptåger och wi hade ej mind-
re roligt omkring honom. Ländsmannen
hans betjent wiste knapt af hela werlden,
hölts derföre ej oppe på benen måste derföre
ledas till sängs. Skepparen Dalström hade
icke heller förglömt at släcka sin törst. Och
si sådant war deras lefnad sätt hela resan.

Jag och mina Cammerater hade dels nöje,
och dels ledsamhet af, at se dem. Sålänge wi
woro på hafwet, woro wi uppe på däcket för
at undgå sjösjukan, hwilken wäl de andra ej
hade någon olägenhet utaf; men som sjön
började nog höija sig och gå i korswågor, så
tog det rätt braf på mig så at jag 2:ne gånger
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måtte lämna en god ranzon; och det war ej
under at jag blef sjösjuk, då det ock matro-
serna blefwo handfalna; isynnerhet som jag
i 7. dagar i Stockholm hade wandt mig ifrån
sjön. Man så snart wi kommo i hamn så geck
det öfwer. Wi kastade ankar om qwällen
emellan Degerby och Delet. Imedlertid roade
Krankarna, AEimeleus och jag oss med at
spela trisette;60 men som jag jag ej stort
kunde spela, så gjorde jag ibland stora fauter
hwarföre ingen wille wara min moitié; men
till slut utfästade sig Elias Krank at wara min
ständiga camrat, hwarefter jag genom öf-
ningen förkofrade mig. N:B: Wi spelte blott
för ro skull och ej på pengar.

Så snart wi woro komne på resan föreslogo
mina Cammerater, at wi skulle spisa tilsam-
man, och hålla maten en dag hwar. Detta
tyckte jag ej synnerligen om; ty jag trodde
mig bättre kunna hushålla med min mat al-
lena än när jag en wiss dag skulle hafwa dem
med mig; ty jag fruktade, at maten skulle i
förtid blifwa all för mig i Åbo. Men jag wille
dock ej wara deremot. När då min dag kom
så lagade jag ock till så godt jag kunde, skar
litet af min fläskskinka för at steka; nog såg
jag, at det war för litet; men jag tänkte: jag
får full taga mera sedan. Men när mina Ca-
merater feck se det så trodde de, at jag intet
hade ärnat dem mera, hwarföre de blefwo
helt mislynta, och började rusta till utaf sitt.
Detta oroade mig högeligen och gjorde mig
helt förargad på mig sjelf, hälst mitt sam-
wette sade mig at det ingalunda war för det
jag misunnade dem det. Jag spådde mig ock
det redan förut at jag icke skulle kunna rusta
till dem till nöijes derföre hade jag gärna
welat undgå at äta tilsammans; men jag wille
icke heller wisa mig egensinnig eller besyn-
nerlig. Men nästa gång så sökte jag at för-
bättra felet.

Wi lågo en natt på ofwannämnde ställe då wi
tisdagen seglade ett litet stycke, men hunno
ej långt. Här måste wi åter ligga 3:ne Dagar,
hwarwid wi flitigt iakttogo wår ro med at
spela trisete. Men at all annan ro ej eller måt -
te fela oss drog skepparen Dalström omsorg
om i så måtto, at han tog sig noga till wara för
at nånsin wara nyckter, och hölt således
dagel:n ett fasligt wäsend med sina arma ma-
troser, och war han derwid så försmädlig i
mun, så at han hade kunnat reta en sten på
sig. Hans wanliga ord under det han geck och
bröstade sig på däcket, woro: ”Dalström be-
faller; du skal lyda hundswott, sad Dalström;
det war rätt, sad Dalström; det ser straxt bätt -
re ut, sad Dalström; Dalström är Herre Här”
med mångfaldiga andra, sådana glosor. Än -
tel:n kom han ifärd med Major Jägerhorns,
dräng som trätte med all häftighet mot hwa-
rannan, som 2:ne tuppar en lång stund. 
D: 13. fingo wi änteligen wind och afseg-

lade. Och då det började lida något på dagen
yppades en ny träta emellan Dalström och en
af hans matroser, hwilken, som hwar och en
kan finna, war fullkomligen späckad. Och på
det at hwar och en måtte spela sin role; så
wille kock=poiken för sin del icke eller wara
fåfäng. Han war sysselsatt med at åderlåta el-
ler öpna swicken på en brändwins ankare,
som Dalström hade satt under trappan i
skantsen, som ock lyckades honom. Ett rör
gjorde honom sedan en god tjenst, medelst
hwilken han tog sig den ena goda styrk= och
läske drycken efter den andra så at han till
slut lätt fulleligen höra utaf sig, at en sådan
matador fans på fartyget, medelst sina swor-
domar och andra uptåger: Matroserna lära ej
heller förgätit, at göra kock=poiken sälskap.
Omsider märkte Dalström skälmstycket och
tog in sin ankare.

Om qwällen hade wi hunnit till Rimito
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Krampen hwarest wi hamnade. Wi gingo
straxt i land i ett torp hwarest war krog. Dal-
ström och hans matroser försummade icke
heller att komma dit. Dalström utöste där så
mycket owett at jag ej utan största förargelse
och ängslan kunde höra derpå. Wi Stude-
rande kunde derföre ej trifwas hos dem; utan
eftersom wi fingo höra, ett Hanga rusthåll
låg helt nära der intill, så gingo wi dit. Här
war jag ock så förwillad, at jag tyckte, at wäs-
ter war öster och twärtom. Om nätterna lågo
wi wäl nere på Jakten; men om dagarna
woro wi uppe i byn där köpte wi, hos en trä-
gårdsmästare där wi hade wårt högqwarter,
mjölk, smör och bröd et: och i grangården,
ett helt får det wi låto slagta åto och mådde
helt wäl och dess emellan roade wi oss med
wårt trisette.

I tre dagar räkte detta Calaset, hwarefter
kock poiken om qwällen i skymningen kom
springandes till oss med bud ifrån Skepparen
at wi hade wind och om wi icke straxt in-
funno oss om bord; så wille han segla ifrån
oss. Glada blefwo wi wäl först deröfwer at
wi skulle få resa; men det föreföll oss nog
obegripligt, at han så sendt på qwällen i
höstmörkret wille gifwa sig till sjöss. Dock
om någon feck bråttom så fingo wist wi som
straxt sprungo ned med all den hastighet,
som war oss möijelig. Och då wi kommo om
bord, så höllo de på att winda sitt ankar. Wi
afseglade ock straxt; men huru flata blefwo
wi icke när wi sågo at han straxt fälde sitt
ankar när wi blott hade seglat några muskött
skott. Och på tillfrågan, hwarföre man ej
seglade längre? swarte skepparen: at han ej
kunde ge sig ut på sjön i mörkret, utan hade
han gådt dit fördenskull, at han måtte så
mycket bättre komma till segels mårgonen
derpå. Detta funno wi tydeligen ej wara an-
nat än updiktade ursäkter; emedan det förra

stället war lika så beqwämt at gå till Segels
ifrån, som det sednare; och märkte häraf ty-
deligen, at han gjorde det endast för det, at
han måtte få oss ifrån byn; ty han unnade
oss icke at ligga där och må wäl, hwilket hö-
geligen förtröt mina Cammerater, men ej
mig; ty jag tänkte, at saken torde så förhålla
sig, som Skepparen sade, som och bäst borde
förstå sig derpå. Men Anders Krank blef så
stuken, at han gaf sig till at storm=träta med
Dalström, då han med allone feck höra san-
ningen.

Om jag mins rätt; så war det samma qwäll
eller några dagar förut, som wi alla stude-
rande stodo tilsammans wid spisen och språ-
kade, hwarwid Elias Krank och jag woro
nyfikna att få weta förut huru Åbo låg till,
och hwarjehanda andra omständigheter, så-
som om etiqvetterna wid Herrar Professo-
rernes upwaktning m:m: Derwid war då
AEimelæus mycket mån om at underwisa
oss i en annan omständighet, nämligen: huru
wi borde förhålla oss, för at kunna få en
Nymph på wår kammare eller at följa henne
hem, om wi sådant skulle åstunda: han lät
oss wetta det gångbara priset, som war 4. sk:,
och beskref så noga hela procedere, under
nog förargeliga ord, så at jag som i början,
ansåg alt detta för skämt (såsom det fuller
skulle låddas wara) förmärkte at det war
wärkeligen alfware och at han talte af egen
ärfarenhet. Och tänkte därwid: Det anstår
dig som Student, ganska illa, at framställa så
oförsynt sådana skamlösa saker och likasom
wilja förföra menlösa sinnen och oskyldig
ungdom. Åtminstone tyckte jag, at han hade
bort hafwa någon försyn för oss; och jag
undrade högeligen at icke han skämdes at
beskrifwa sådant, och därwid wisa sig så
tjättjefull, hwilket alt jag med största styg-
gelse åhörde och såg; fast jag wäl ingenting

wälmåga.

38. 
1779. 

Novembris

Stor bråska.

39. 
1779. 

Novembris

Wackra 
lärdomar. 

40. 
1779. 
Novembris

223

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 223



swarte honom derpå; men Elias Krank tyck-
tes wara mera road deraf. Anders Krank åter
besannade alt hwad AEimelæus sade.

Så snart det åter dagades, så fingo wi lyfta
ankar; ty det blåste en god men maklig wind,
då wi seglade öfwer den såkallade Erstan och
kommo till Åbo sjötull den 17. Nowember,
där wi ankrade wid pass klåckan 3. eftermid-
dagen. Sedan wi hade drögdt där litet fingo
wi höra, at man intet kunde få någon visita-
tion den dagen, hwarföre wi Studerande
togo oss före at gå upp till Staden. Och under
wägen beskrefwo de för mig alt förekom-
mande, som war wärdt, at kännas, samt wiste
mig Farbror Callmeijers gård, som jag hade
anmodat dem om. Jag geck dit in, råkade
Faster straxt och Hennes döttrar, sade mitt
namn och androg mitt ärende; då de alla
bådo mig wara wälkommen. Faster frågte då
straxt, hwarföre jag icke hade kommit förr
dit, hwarpå jag swarte, at jag hade wäl budit
till, at komma förr; men hade nödgats wara
hela 8. och en half wecka på wägen. Sedan
frågte hon om sina slägtingars tillstånd i
Umeå, men isynnerhet om sin Systers Ma-
dame Forsbergs död i Umeå, hwars tillgång
hon ålade mig, at omständeligen berätta; jag
begrep wäl, at omständigheterna derwid
borde med rätta för henne döljas; men jag
hade då ingen undflygt utan måste berätta
hela tillgången. Se härom första Boken pag:
341. En liten tid derefter kom Farbror Call-
mejer hem, som ock mycket gunstigt emot-
tog mig. ”Hwad jag genom bref har låft dig,”
sade han, ”det will jag hålla, så at du får spisa
om middagarna hos mig; men intet har jag
husrum åt dig så mycket, at du kunde få bo
här; ty jag har sjelf ett stort hushåld emedan
min Måg äfwen bor här; men jag will dock
laga så, at du skall få rum nånstans.” Sedan
frågte ock han efter omständigheterna wid

sin Swägerskas död, som jag åter för honom
måste berätta. ”Se till”, sade han sedan, ”at
du icke berättar detta för min hustru; ty hon
torde taga det illa wid sig.” Jag swarte då, at
Faster allaredan så noga och omständeligen
har frågt mig derom, så at jag ej kunde undgå
at omtala hela sammanhanget. ”Jaså” swarte
han, ”huru uptog hon det då?” ”Jomen,” sade
jag, ”hon tycktes fuller gje sig någorlunda
tillreds.” Sedan wi då hade språkat ut; så
ropte Farbror efter Eric, som straxt infant
sig. Denne war Faster Callmeijers Systerson
och således min slägtinge, och den samma
om hwilken Farbror Ström i brefwet hade
ordat. Se första Boken pag: 393. bladet. Far-
bror Callmeijer hade haft honom hos sig
ifrån spädare åren och hölt honom då för det
närwarande i skohlan. Till honom sade han:
”Eric du skall gå med Bror Stenberg på Ryss-
backen och höra efter hwar du kan få hyra
någon kammare åt honom, och pruta braf så
at den ej måtte falla honom för dyr.” Jag tac-
kade för all mig bewist grace och swarte, at
eftersom det nu är mörkt och Farbror har
warit så god och låft mig få ligga här öfwer
natten, och såwida mina saker ännu äro om-
bord på fartyget, som ligger wid sjö tullen,
så torde det kunna hafwas anstånd med
kammaren till i mårgon. ”Ja gjör därmed
som eder godt synes.” 

Jag förgat icke Heller, at straxt aflämna fas-
ter Burmans bref, och sökte så godt jag
kunde, at intercedera för Cousine Margareta
Catharina Forsell, beskrifwandes Faster Bur-
mans trånga omständigheter, och bad, at om
möijeligt wore, hon kunde få den lyckan, at
komma i deras hus; ty annars sade jag torde
hon blifwa förloradt. Men jag kunde ej få
annat swar än at det war nu omöijeligt; ”ty”
sade Farbror: ”Jag har nu hos mig min Måg
och hela hans hushål, såsom ock Bror Eric
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och Er, så at jag ej kan hjelpa flera, föröfri-
git”, sade Faster, ”har hon at skylla sig sjelf
för sin fattigdom, ty hon skulle låtit bli, at
lägga sig in med den där Burman och tagit
wid de hederliga och förmånliga tilbud, som
hon annars hade.” Saken kunde således intet
hjelpas, och jag måste gifwa Faster Burman
i första brefwet sådant swar, som jag hade
fått. Jag lämnade ock sedan fram det andra
brefwet (Se om dessa bägge brefwen 1:sta
Boken pag: 414. bladet.) och sade: ”det är
ifrån Anders Norberg, och innehållet är sam-
ma begäran för hans dotter; men”, sade jag:
”hon är intet så nödig om en sådan hjelp,
som Cousine Margareta Catharina Forsell; ty
hon är fullwäxter menniska, ung, frisk, och
rasker och har nock tid at tjena hos folk;
men om någon förtjenar medlidande; så
wore det wisserligen den förra om möijeligt
wore.” Men det blef nekande swar så wäl för
den ena som den andra.

När jag hade blifwit Student befalte Farbror
Callmeijer mig, at jag ej borde underlåta, at
upwakta Herr Professoren Nääf det jag ock
gjorde. 
Jag förgat då icke heller sedan at söka up

HofRättsRådet Eek för at bära fram hälsning-
arna ifrån Herr HofJunkaren Jerlström dess
swåger i Umeå. (Se p: 396. 1:sta Boken. Hos
hwilken jag blef ganska wänligt bemött. 

Men när wi sedan om qwällen kommo på
twå man hand så blef jag litet muntrare till,
att språka med honom då jag frågte honom
om icke han wore ifrån Uleåborg och hette
Chore, hwilket han bejakade, hwarefter wi
språkade om wår slägtskap, hwarpå wi skildes
ifrån hwarannan och jag såf sött. Om morgo-
nen fölgdes wi, at hyra rum, då jag feck kam-
mare hos en änka, hwars gård hette Jakola;
(N:B:. i Finland brukas öfwer alt så på landet

som i städerna, at gje hwarje gård sitt eget
namn, det han städse behåller ägare efter
ägare.) Och hyran för den kammaren blef till
10. plåtar på året.

Enligit de ordres, som jag om qwällen feck
af skepparen Dalström måste jag klåckan 9.
infinna mig om bord på Jackten wid sjö tul-
len, för at wara tilstädes wid skeende visita-
tion. Jag skyndar mig derföre dit och träffar
mina res kamrater där. Men där skall man tro
war ett byke och ett före; Skepparen, matro-
serna med ett ord hela besättningen woro så
ganska wäl för sig komna, så at de icke sågo
span i wädret engång och alt hwad de kunde
uträtta, war at swärja hurtigt och drägla:
Och då skall man tro, at man feck höra Dal-
strömiska glosor. Twänne utaf matroserna
hade nyss slagits och den ena hade under en
sådan bataille skurit tummen af den andra,
så at han mycket litet hängde tilsammans.
Sådant war tilståndet när wi kommo om
bord, och det blef intet bättre sedan. Ty efter
en half timmas tid stod den andra af dem
som förut hade slagits, den nämligen som
hade skurit tummen af den andra, han stod
s: j: wid relingen med ryggen wänd utåt och
war sådan at han knapt årkade stå rätt upp.
Jag, som stod på Cajut taket, blef fuller ho-
nom hwarse och hade redan mun öppen för
at ropa: ”Se den där karlen faller helt säkert
i sjön.” men jag hant ej säga det förr än han
föll baklänges i ån. Det war omöijeligt för
mig och de andra så som woro tilstädes at
hjelpa honom, så mycket mindre som ingen
båt war wid fartyget emedan de andra hade
farit med dem till land. Jag kastade wäl en
tågstump till honom; men hwad kunde han
fatta uti det, som intet hade någon sansning
förän han föll i sjön engång? Man ropte wäl
åt folket på landet, at de skulle fort komma
honom till hjelp; men innan de fulla matro-
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serna, som där woro kommo sig till wägs, så
låg karlen längesedan i sjöbotten. Emedler-
tid kom Dalström utspringandes ur Cajutan,
och när han feck höra saken, så tog han ro-
paren sprang på Cajut=taket och skrek med
full hals: ”Lätt honom springa i sjön; lätt
honom ligga där; lätt den f=n hoppa i sjön;
intet kan jag hålla honom fast; får de intet
springa i sjön hela besättningen om de will,
intet will jag neka dem lät den dj==n blifwa
där; fråga intet efter honom; wimpeln skall
opp”; ”du,” (sade han till en matros, som war
en pasagerare och hörde ej till besättningen,
och war den enda, som war nykter och gan-
ska stilla och beskedlig, hwaraf synes, at mitt
ibland werldenes mäst utskummade afskrap
och skalkar, så kan dock finnas en eller
annan beskedlig,) ”gå du opp med wimpeln,
det är dödsfall; derför får jag sätta opp wim-
peln; De skall få se at Dalström har wimpell”
et: Med mycket annat sådant; men at bestyra
om att karlen skulle blifwa hjelpter, eller op-
tagen derom bekymrade han sig als intet; så
at man ej utan första grämelse och förargelse
kunde höra på honom och se hans stormo-
diga miner. Änteligen kom då båtsmannen,
som war den likaste af alla, ifrån land tillika
med en annan; han gret i fyllan och med en
lång båtshake krafsade så länge på botten
tills han änteligen feck fast i hans kläder och
feck så opp honom, hwarwid ej det minsta
tecken till lif syntes i honom; ty han hade då
redan legat där till det minsta 5. minuter.
Lyckan war dock så gynnande, at de höllo på
som bäst at baka uti en liten stuga på landet
straxt bredewid hwarest war ganska warmt;
och sedan de litet hade pyslat om honom
därstädes, så kom han änteligen till lifs åter:
Men då war ruset aldeles förswunnit. Straxt
derpå fingo wi visitation och seglade till Sta-
den. Och genom det at AEimelæus war be-
kant med Tullskrifwaren Unæus, så slapp jag

för lindrigt pris i Tullen. Huru glad war icke
jag då, som änteligen hade lyckeligen kom-
mit fram, isynnerhet, som ån och Slotts=
fjärden frös till dagen derpå.

IV. Capitlet.
Wistandet i Åbo. 

Farbror Callmejer war då så god och lät sin
dräng köra opp mina saker till min kam-
mare, och lät honom äfwen köra till mig ett
lass wed. Jag förgat icke at tydeligen och om-
ständeligen beskrifwa, för Farbror, Dal-
ströms upförande, som låfte at så omgå med
Herr Handels Man Bremer, at han aldrig
mera skulle få föra hans fartyg, som ock
skedde. Fragten betalte jag icke till Skeppa-
ren Dalström utan till Herr Handels Man-
nen Bremer, den blef 15. D:.

Sedan geck jag hem på min kammare och
såg öfwer mina kläder, då jag blef warse, at
större delen af mina nya skortor som lågo på
kistbotten hade börjat möglas, under den
långa fuktiga wäderleken, uti hwilken kistan
hela resan hade måst stå ute på däck. Det
war mig en stygg skada, såwida jag icke alle-
nast genom allahanda blötningar måste låta
taga ut dem; utan förnämligast derföre, at de
blefwo så möra.

Jag förgat icke eller at straxt fråga efter Far-
bror Callmeijers son, och lät weta at jag hade
hört en, som sade sig hafwa, hört honom
Predika i Stockholm, Se Andra Boken pag: 11,
hwarpå Farbror swarte: ”Den mannen har
ljugit för dig; ty min Son Jacob har aldrig
nånsin predikat.” Hwaraf jag fant huru myc-
ket Bränmästaren Herr Samuel Lunds ord
woro, at lita på.

Därnest måste jag wara omtänkt om hurule-

45. 
1779. 

Novembris

46.
1779. 

Novembris

Dalström 
recommenderes.

OEconomie
47. 
1779. 
Novembris

Lögnen uptäkt.
Se p: 11. d: Bok:

blef Student.

226

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 226



des jag måtte kunna blifwa Student. I den
afsikten geck jag straxt till Herr Professoren
Billmark och lämnade honom Magister Sae-
denii recommendations bref, och han tog
emot mig rätt gunstigt. Då han underrättade
mig om at Professor Lefrén war Rector Aca-
demiæ för det året; men han wiste ej hwil-
ken som komme, at examinera mig eftersom
Decanus Herr Professorn Kalm för 14. dagar
sedan war blefwen död. Jag geck sedan till
Elias Krank och i sälskap med honom hos
wederbörande hörde oss om, då oss blef sagt,
at Herr Professor Planman woro den, som
skulle examinera oss; men han war åter rest
på landet och skulle ej återkomma förr än
efter 7. dagar, wi måste således med tålamod
förbida den tiden.
Wi försummade oss icke, at på sagdan tid

söka Herr Professor Planman och woro ock
änteligen så lyckeliga at träffa honom; men
han sade: ”jag har i dag intet tid kom till mig
i mårgon klåckan 3. eftermiddagen.” Wi in-
funno oss derföre dagen efter på rättan tid
och blefwo expedierade, examen blef långt
facilare än wi förmodade; ty han lät oss endast
explicera litet latin och grekiska, frågte några
frågor i Theologien och något sådant smått
och dermed wäl, hwarpå han gaf oss ett he-
derligit Testimonium, med hwilket wi genast
gingo till Rector Magnificus Herr Professor
Lefren, hos hwilken wi aflade wår Student
ed, sedan wi först hade exlicerat den för ho-
nom; och blefwo så uptagna och inskrifna in-
ter Cives Academicos, hwilket skedde d: 24.
Nowember. Hwilket alt kom mig at kosta 3.
R:D: 44. sk:. Straxt derefter i samma wecka
blef jag intagen och inskrefwen i Sweogo-
thiska Nation, för hwilken Herr Profesor Bill-
mark war Inspector och Herr Magister Gab-
riel Tidegren Curator, hwilket kostade mig 1.
R:D: 36. sk:. Emedlertid hade Cousin Chore
warit så hederlig och hulpit mig handla åt-

skilligt som jag behöfde isynnerhet tyg till
Permissioner, silkes strumpor, kängor, som
den tiden bruktes, och ett Echarpe, hwarige-
nom jag feck det för bättre köp; ty han war
bekant med handels betjenterna. Således blef
jag tämmeligen snygt klädder, när jag nytt-
jade tillika min liffärgade klädning, som jag
hade köpt i Umeå, Se pag: 365. Första Boken,
och den jag altid nyttjade när jag skulle wara
på stat.

I en sådan skrud war jag klädd när jag war
hos Lefren, för at blifwa Student. Och till
honom gaf jag mitt Testimonium som jag
hade ifrån Saedenius, Se pag: 397. 1:sta Bo-
ken, dock begärde jag at först få skrifwa åf
det. Wid samma tilfälle frågte ock Herr Pro-
fessorn hwad år och på hwad dato jag war
född, eftersom derom intet stod nämnt i mitt
Testimonio. För at kunna gifwa rätt swar på
den frågan blef jag rätt brydder; nock wiste
jag fuller både årtalet och Månaden; men
dagen wiste jag ej; intet täcktes jag säga at jag
ej wiste det icke eller wille jag upge annat än
hwad rätt war. Ty jag hade ej lust at gjöra så-
som Elias Krank gjorde som uti sit Testimo-
nio ändrade sitt födelse årtal 2. år sig till
förmån. Sedan jag då hant litet besinna mig,
och efter jag wiste at jag war född litet före
JulHelgen, så gissade jag till på höft och sade:
”Jag är född den 18. December 1758.”

Till slut kom också Fru Lefrén in, som frågte
mig hwar jag bodde? Jag swarte: ”där och
där.” Hwarpå hon sade: ”Ni hade wäl kunnat
få kammare hos oss för intet om Ni hade
welat; så hade Ni tillika kunnat informera
mina Söner.” N:B: Hon hade förmodligen
fått höra, at jag war fattig karl. Jag tackade
ödmjukast för tilbudet och sade: ”jag har nu
fått kammare redan.” Jag swarte så; ty jag
fant intet, jag wet ej af hwad aning, någon
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lust hos mig at widtaga det projectet. När jag
dagen efter kom till Callmeijers at spisa; be-
rättade jag hurusom Fru Lefrén tilböd mig
fri kammare; då Faster och Cousinerna sade:
”Så: at Fru Lefrén är så hederlig, det är wis-
serligen ganska frikostigt utaf henne det.”
Men när jag lät förstå, at hon deremot wille,
at jag skulle informera hennes Söner, så
swarte Cousine Clara Maria: ”Jaså: det är så-
ledes hwarken för hat eller nit hon wil wara
så frikostig utan för egen profit.” ”Jag kunde
wäl ock tänka det”, sade Faster, ”at hon intet
så aldeles skulle wara så olik sig sjelf.” Hwar-
wid de alla afrådde mig at antaga den Con-
dition, efter min egen önskan.

Wid det Kranken och jag gingo ifrån Profes-
sor Lefrén; gaf han oss denna förmaningen,
At jämte det wi altid borde iaktaga ett wårt
stånd anständigt upförande, så borde wi, så-
som ett godt medell at kunna göra det, akta
oss före at söka många bekantskaper, ty man
har, fortfor han, ingen förmån deraf utan
snarare skada utom det man ofta igenom
dem förlorar mycket af den ädla tiden m:m:. 

Strax därpå war det en annan man som wiste
mig en betydande och wälgärning och med
långt mindre egennytta än den, som gjorde
mig det, nyss omtalta projectet. så mycket
mera, som han hwarken hade sedt eller kän-
de mig. Det war Tobaks Fabriqveuren Johan
Forsman, som, underrättad, af Farbror Call-
meijer om mig och min fattigdom, skänkte
mig 3. R:D: och 16. sk:. till at dermed betala
min hyra, hwilka pengar Farbror tog emot
och gaf mig i händer, med tillägg: ”Du skall
ej underlåta, bror Stenberg, at gå till honom
med det första och tacka honom för hans he-
dersamma gåfwa.” Jag gjorde så, men han
wiste sig mindre nögd dermed, och wille li-
kasom icke weta af hela saken. Något litet

derefter frågte Farbror mig om jag hade wa-
rit hos honom och tackat för gåfwan, hwar-
på jag swarte ja och berättade huru han tog
opp det. Men Farbror sade: ”du kan gå ännu
en gång.” Jag gjorde så, ehuru jag det ej gärna
wille; ty jag kunde föreställa mig at det skul-
le aflöpa såsom förra gången; men jag wille
intet inwända något emot Farbrors befall-
ning. Min gissning slog icke eller felt; ty han
blef nu nästan mera mislynt deröfwer än för -
ra gången; men sade dock beskedligt: ”beswä -
ra Er icke med något utan om Ni har fått nå -
got, så war tyst dermed; och anwänd det för-
nuftigt, men föröfrigit wet jag af ingen ting.”
Några dagar derefter war ock Farbror hos ho -
nom, då han lät förstå, at han hade we lat haf -
wa det dolt, hwilket Farbror gaf mig tilkänna,
och bad mig icke gå dit mera. Deraf kunde jag
förmärka, at Farbror lärer hafwa mistrodt
mig, och tänkt, at jag ej hade warit där utan
ljugit för honom. då det gladde mig, och han
feck blifwa öfwertygad om wederspelet.

Sedan skref jag första gången hem och berät-
tade, så wäl at jag war lyckeligen öfwerkom-
men, som ock at Farbror Callmeijer och
samtelige hans anhöriga wiste mig all godhet,
såsom ock at jag af en okänd hade fått 10. plå-
tar, och at jag hade blifwit Student, m:m:.

Hos Professor Billmark war jag sedan jag ha -
de blifwit Student och intagen i Sweogotiska
nation; han gaf mig den instruction at, jag
borde åtminstone en gång i månaden up-
wakta Herrar Landsmän, hwilka woro då
förtiden Magistrarna, Tidegren, Höök, Kling-
wall, Bäckman och Montén, och Studenter -
ne, Norlander, Kilberg, Ström,  Hartmänner
2:ne och en till hwars namn jag intet mins.
Och när jag frågte honom hwilka Professo-
rer jag borde afhöra, så swarte han: ”Herrn
kan afhöra mig, och sedan är det nu så myck -

51.
1779.

Novembris
Förmaning 

och råd.

Ädelmodig
gärning.

Cit: p: 693. d: B:
och p: 77. d: B:

52. 
1779. 
Novembris 

Skref hem.

Upwaktningar.

53. 
1779. 
Novembris

228

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 228



et lidit på Termien, at det ej är stort annat
wärdt, än at afhöra några gånger hwar och
en, på det Hern må lära känna dem och höra
hwad de läser.” hwilket jag ock efterkom. På
upwaktningar war jag ock efter föreskrift
hos Herrar Landsmän; ty då för tiden skulle
det nödwändigt wara; emedan Nations la-
garna då woro nyss uprättade och upsatta.
När jag hos Magister Baekman war på en
sådan upwaktning, kom han till at tala om
Collegier och professorers afhörande, hwar-
wid han upmuntrade mig till at annotera,
samt wiste mig sina annotationer, jag und-
rade då huru det kunde wara möijeligt, at
hinna skrifwa hwad en annan talte; jo mente
han nock går det för sig när man blir wan
derwid. Herr Kilberg åter språkade mycket
med mig och upmuntrade mig till at stän-
digt iakttaga och utöfwa en alfwarlig Guds-
fruktan. Till den ändan lånte han mig en
gammal bok kallad: Ungdoms regel och ålder-
doms spegel,62 såsom ock 3:ne wisor, dem han
sjelf förmodeligen hade skrifwit, som kan
slutas af innehållet; ty han war en myck-et
gudfruktig man; men, som jag sedan feck
höra, han hade 1. a. 2. år förut försett sig i så
måtto, at han hade lägrat en piga med hwil-
ken han sedan giftade sig och denna händel-
sen hade fört honom till en alfwarlig efter-
tanka. Wisorna förtjäna at läsas derföre wil
jag införa dem här. Den första handlar 

Om Guds underliga wägar at föra menniskor -
na på bättrings wägen: rimwis författad.

”O! undranswärda råd i Guds fördolda wägar, 
Som han med sina barn på jorden plägar gå, 
När jag i detta djup med mina tankar swäfwar 
Så hissnar mitt förstånd och kan ej finna på 
De steg som Herren tar, at frälsa syndsens trälar 
Och gör så utaf dem i trone fria själar.

Ja Herren Zebaoth sitt folk tilstäder fela 
Och låter deras fel för werlden kunnigt bli; 
Si det är Christi sätt, när lydnad dem plär fela 
Så böija deras mod och göra wiljan rätt. 
Är det då icke nåd få falla i Guds händer 
När man får se sin synd, som ångest eld uptänder 
ju pris ske dig Guds lamb, som går oss då till möte
Och sjelf bär bort wår skuld, samt tar oss 
i sit sköte.

Hur mången egensint, som wäl fått nåden smaka 
Men i sitt länta pund begynner spegla sig 
Och såleds oförmärkt begynner stå tilbaka 
At stå på egen grund och egen frälsare bli 
Får falla sig till skam, at kunna synda nöden 
Och lära sen at tro på den som gådt i döden. 
En Petrus war först stor och kunde sjelf alt göra; 
Men sen han Jesum nekt, feck han rätt 
bättring lära.

Så går det än i dag med många Petri bröder, 
Som trodt sig stadigt stå; men stådt 
på egna stöder; 

Tils Jesu wishet sjelf uptäcker deras grund 
Och blottar hjertat ut på eget hwarje stund. 
Ach salig är den själ, som Christi Anda lärer 
At få sin fattigdom i Andan känna rätt: 
Han sig af Nådens bord helt hjerteligen närer 
Och som ett kärt Guds barn, sin Jesum följer tätt.

Så måste wi Guds nåd och hjerta lära känna; 
Om wi i frästelsen, när synden börjar bränna; 
När död och helfwete wil rusa på wår tro, 
At wi i Jesu blod må ha wår frid och ro; 
Den grund kan syndsens tyngd och djefwulen
sjelf ej skaka 

Men måste stå med skam och draga sig tilbaka 
När sjelfwa mördaren då bulrar på wår dör 
Och får si Lamsens blod måst han bli utanför. 
Och skulle trones ljus ibland då 
dunkelt brinna 

Så skal dock hennes sol igen 
helt klar uprinna. 

Amen!”
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Den Andra
Wid ett nytt år.

”I natt då folket alt war tyst och såfwo allihopa; 
Föru’ hanen, som på gälden satt begynte 
till at ropa; 

Och säijarn, som på uret war had stannat 
mitt på tolf 

Och gamla urets stora lod, had skridit ned i gålf:

Då hörde jag den wäktaren som låg på lur i tornet, 
Han ropte så det gällade och blåste uti hornet 
Han tog på uret med en hast, at gamla wärket gick
Och timmar med minuterna kom i sitt förra skick.

Då hörde jag den wäktaren han bad mig 
at jag skulle 

Med eftertanka genomse min gamla 
lefnads rulle; 

Jag såg, jag las, jag häpnade; 
ty den war full med skuld 

Ack tänkte jag O! Fader kär 
war nu din gäldnär huld.

Up derför rusta dig min själ, stig fram 
till nådens trappa 

Där buga dig med wördnad ned 
och uppå dören klappa. 

Om Herren frågar ho den är, som bultar 
på hans dör; 

Så säg: jag är en syndare, som står här utanför.

Jag har mitt skuld register här 
och är dig skyldig mycket 

Dock hafwer jag uti mitt hus 
ej något kostbart smycke 

hwarmed jag dig betala kan; 
ty alt det, som jag har 

Är intet någon smula mitt, 
men ditt min hulda far.

Ach käre Herre blif ej wred, jag är nu alt för
häpen; 

Ty om du rätten följa will, så blir jag säkert
dräpen.

Men efter du är god och blid, 
stryk ut hwart enda ord. 
Hjelp! jag will bättre skicka mig i år än som i fjol. 
Det hjertat som såleds beskaffat är får wisserligen
nåd hos Jesum.” 

Den tredje wid ett slikt tilfälle.

”Denna dag har nyss upgångit, 
I ett nytt år wi derför bör, 
För det godt, som är undfångit, 
Hjertligt tacka dig Gud för. 
Upp nu derför med wår wisa, 
Till at Herren wår Gud prisa.

På gamla året ha wi njutit, 
Godhet hans i högsta mått, 
Deraf hafwer wist härflutit 
All den lycka, som wi fått. 
Upp derföre mun och tunga 
At wår Herra pris nu sjunga.

Låfwa Herren själ och sinne 
Ty han är så nådelig 
Han har dig uti sitt minne 
Och will gärna räkna dig 
Bland sin får och trogna lamb 
Derför slut dig i hans famn.”

Sedan jag hade skrifwit af dessa och läst ige-
nom boken, återstälde jag dem båda. Och
när jag en annan gång war hos Professor Le-
frén så gaf han mig en liten bok kallad
Christus i sin 30. åra wandell, den han med
upmärksamhet bad mig läsa; så at nog hade
jag upmuntringar till en sann och alfwarlig
Guds fruktan. Hwilken jag ock sjelf sökte at
iakttaga så godt jag kunde; åtminstone iakt-
tog jag det förra bruket hos Magister Saede-
nius, at hålla min bön qwäll och mårgon,
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som dock någon gång ibland kunde blifwa
efterlåtit. At gå i kyrkan wille jag icke heller
efterlåta så godt jag kunde hälst som den war
så nära för hand. där wiste jag intet hwar jag
kunde få sätta mig; men blef en gång warse
Herr Magister Montén, då jag strax geck i
samma bänk och satte mig bredewid ho-
nom; då han sade till mig: ”detta är Magist -
rarnas bänk; men ordinaira Nations bänken
är N:o 27.” men han sade ej antingen den war
wid lilla eller stora gången. Jag geck wäl
sedan en gång wid lilla gången i bänken med
sagde nummer, men jag blef där ej warse
någon af mina landsmänner; utan endast
några bodbetjenter så at jag tydeligen såg at
det ingalunda war wår Nations bänk; och det
war länge innan jag wiste hwar han war; än-
teligen feck jag se hwarest mina and ra Na-
tions kamrater såto; i en bänk wid stora
gången, men jag war så blyg at jag ej tordes
gå fram dit emedan jag tyckte, at det war så
mitt ibland stora Herrar, tills jag hant fråga
någon af mina Nations kammerater om icke
det war Nations bänken, hwarom jag då blef
förwissad och geck sedan altid dit.

Under denna tiden war Herr Professoren
Billmark så god och lät mig skrifwa twå
scripta i weckan hos sig, hwilket ej geck syn-
nerligen braf för mig; ty hos Sædenius hade
jag därutinnan ganska liten öfning och det
lilla jag ibland hos honom skref blef sällan
corrigerad, så at jag ej annat kunde än wara
dermed mycket owan. Men i det stället
Brukte Saedenius, at öfwa oss i talande deri-
genom, at sedan wi hade läst ett stycke utur
någon auctor; så hade han på swenska sam-
ma meningar med någon förändring dem wi
sedan skulle säga på latin, och denna öfning-
en gjorde ock så mycket; at jag altid har haft
lättare före, at tala än at skrifwa latin.

Tilförene har jag omnämnt, hurusom Cousin
Chore war så beskedlig och köpte mig kläder
m:m: småt. Han war ock derjämte så besked-
lig och lärde mig huru jag borde upföra mig
uti all ting, ianseende till etiqvetten och se-
dernas iakttagande; så at han altid påminte
mig så ofta jag någon gång felade wid bordet,
eller wid något annat tilfälle och jag war icke
heller sen, at begagna mig af rättelserna. Och
jag hyste ock det förtroende till honom, at
jag altid frågte honom till råds när det war
något, och som jag altid förut hade warit
wan, at wara submiss och uti alt låta leda mig
af andra, så war jag ock för honom; men isy-
nerhet wille jag wakta mig för at gjöra någon
emot eller förtörna någon. Ibland de många
skole kamrater, som ofta woro Hos Chore,
war det isynnerhet en, som mäst ständigt war
hos honom, som hette Björkman, som också
war så beskedlig, at han altid lagade mitt hår;
så at så snart jag skulle wara friserad så geck
jag endast till Chore då jag war säker at blif-
wa kammad, fast jag ibland måste wänta nå-
got; hwaraf jag hade dubbell förmån, först, at
jag slapp betala perukmakare, och sedan, at
jag till slut efter hand lärde mig, at kamma
mig sjelf. En annan af hans kamrater wid
namn Sjöblom, som war en ganska stilla och
beskedlig gåsse skaffade Cousin Chore mig
till Discippel för at lära honom räkna, han
war min första Discippel, och hwilken geck
till mig en timme hwar dag, hwarföre jag wid
Termins slut feck af honom en plåt; ty han
war en fattig gåsse och Cousin Chore inter-
cederade för honom. Och af den tredje eller
Penzelius köpte jag Sjögrens lexicon63 för 13.
D: och 16. [öre]

Samma höst war Serjerlingska truppen64 i
Åbo och upförde Commœdier, på hwilka
Cousin Chore ofta hjelpte mig in för intet,
och ibland köpte jag billetter, som dock ej
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hände ofta, emedan jag wille hushålla, jag
köpte altid galleri billetter. Nock begrep jag
det, at det ingalunda passade sig för mig at
såsom Student gå på galleri; men at köpa Se-
cond billetter hade jag intet råd till; och för
det andra förlitte jag derpå, at ingen kände
mig; jag war derföre aldrig klädd i håret och
tog min kappråck utanpå mig med hwilken
jag till det mästa skylde mitt ansikte, och jag
war således aldeles okänder; detta gjorde jag
på Cousin Chores inrådande; men när jag
slapp in för intet så geck jag ibland uppå Se-
cond logen.

Imedlertid underlät jag icke at umgås med
mina förra res kamrater, isynnerhet woro
Elias Krank och jag oftare tilsammans, efter
wi bodde nära hwarannan. Af honom köpte
jag en liten hand bibel ehuru gammal och
ussell edition, eftersom jag hade ingen och
hade swårt före, at wara den förutan. En
gång fölgdes wi alla fyra till Herr Rydell eller
så kallade kockens för at dricka öhl, där träf-
fade wi en annan Österbottninge, som hette:
Appelgren, och där bar det till, at dricka bror
skål med dem alla och äfwen med Appel-
gren; men som detta war en ny öfning för
mig, så förmådde jag så litet till at dricka, de
wille ändock truga mig därtill, och när jag
märkte det; tog jag min hatt och smög mig
ut; men jag hant ej längre än i portgången då
Elias Krank kom efter mig, tog mig fast och
hade mig åter in, de wille wäl truga mig till
at dricka mera men jag undanbad mig; och
Appelgren war då så beskedlig och sade: ”wi
skal intet twinga honom, om han intet will
dricka, så lätt honom hafwa sin frihet.” Jag
fick då slippa; men under det förbehåll, at
intet gå bort ifrån dem. 

Emellan det man drack gingo wi ut at pro-
menera och gjorde en tour ikring staden. När

wi då skulle tilbakas och kommo utanför Pe-
ruqvemakaren Möllbergs gård på den lilla
trånga Kyrkogatan, så mötte wi 2:ne a. 3:ne
karlar. Mina kamrater gingo i bredd så många
det rymdes och höllo ihop, samt med flit
skuffade till dessa karlar, och strax började de
at Crakela och gräla, och jag som geck efter
war glad, at jag slapp förbi och fruktade hö-
geligen at de skulle börja, at slåss. Jag stod
litet ifrån dem för att afwakta slutet och öns-
kade på det högsta at det måtte biläggas; ty
at något sådant buller just bredewid Farbror
Callmeijers gård i hwilket jag wore inbegri-
pen skulle hända det wille jag ingalunda. Jag
geck derföre ifrån dem; dels för sagde orsak;
dels för det, at sådant aldrig hade warit mina
öfningar och jag hade alls ingen lust dertill;
men förnämligast för det at det stridde emot
all moral. Jag stod således och wäntade på ut-
gången färdig, at springa till Callmeijers om
det blefwe något buller åf; tänkandes: mina
Cammerater må tänka hwad som hälst om
min feghet, jag will häldre det än at weta
med mig wara brotslig när jag kunde und-
wika det. Men lyckan war at de skildes med
godo ifrån hwarannan; ty när alt geck om-
kring, så woro de bekanta med Appelgren.
Sedan gingo wi till wårt ställe igen. När då
bröderna blefwo muntra, så bar det till at dis-
putera på latin om lärda saker. Slutet på hela
Calaset blef det, at Appelgren begärde låna
pengar af mig och AEimeleus och Anders
Krank wille gå i god före, at jag skulle få igen
dem: jag måste då låfwa honom 20. plåtar,
hwilka han innom en månad låfte betala. Da-
gen efter gaf jag honom dem, utan at taga
någon reverse, blott på god tro.

Då jag berättade för Cousin Chore huru jag
ibland war med mina res kamrater och såg
på hur de spelte trisette; (ty när de spelte på
pengar deltog jag aldrig med dem) så bad
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han mig laga så, at han måtte få wara med
dem, jag gjorde så och hade honom med mig
till AEimelæus en qwäll där wi satt hela nat-
ten; de spelte och jag såg på; och för at kunna
wara så mycket muntrare lät wi twå gångor
om natten koka Caffe åt oss, hwilket Cousin
Chore spänderade.
Ännu har jag ej nämnt något om mitt up-

förande hos Callmeijers. Jag geck dit klåckan
inemot ett; och sedan jag hade ätit så geck jag
merendels min wäg bort. När jag kom satte
jag mig altid på en stol emellan kakelugn och
köks dören; där satt jag orörlig och tyst, och
kunde ingenting språka. Detta alt härrörde
till det mästa af blygsell; ty jag fruktade, at
jag på något sätt kunde förgå mig; jag war icke
wan, at omgås med Herrskap mycket mindre,
at underhålla en discours, talte någon mig till
så swarte jag beskedligt hwad jag wiste, och
swårt war det för mig, at något säga; ty jag war
helt främmande, och kände hwarken folk el-
ler orter, hade således icke många ämnen at
tala om; och at slabbra allahanda lappri, så-
som fruentimrena gjorde det kunde jag icke
eller med. Och isynnerhet om där war mycket
främmande, såsom där merendels war, så
hade jag icke mycket mål i mun. Desutom fö-
reföll det mig mycket sälsamt för, at finna den
så kallade stora werlden helt annorlunda än
jag förmodade; jag trodde, at de ifullkomli-
gaste måtto skulle wara sediga, ärbara, för-
synta i tal och upförande, med ett ord: jag
trodde mig ej få se annat hos dem än idell är-
barhet och anständighet, men jag flatnade
när jag feck röna wederspelet. Och hos Call-
meijers feck jag mer än ofta höra och se 
exempel derpå; ty där woro ofta församlade
en myckenhet flickor; nämligen 2:ne Fröknar
Krook, 2:ne Mademoiseller Calloander, och
en Mademoiselle Loffman, m: fl: hwilka när
de kommo tilsamman med Cousinerna Call-
meijer så höllo de ett wäsende ibland, som

war förfärligt. De skreko öfwer hwarannan,
så at man war i fara at förlora öronen; ja de
kunde ock ibland wara så grofwa i mun mot
hwarannan, så at ett blygsamt ansikte hade
kunnat rodna, för hälften mindre. Fasters
närwaro skydde de intet före, och om hon
sade något ord, så aktade de det intet, de tral-
lade, hoppade, dansade, såg sig i spegeln, la-
gade om sin granlåt, och smattrade ömsom
om hwartannat, såsom ankor och si detta
gjorde, at jag ej kunde trifwas ibland dem:
lägg nu därtill min omtalta blyghet, så finner
man fulla orsaken till min tystnad. När Cou-
sinerna woro allena, så war det wäl något
bättre, och ingen af dem war wärre än Cou-
sine Clara, Hon kunde icke låta mig wara
ifred; utan tog sig före at gjöra gäck af mig,
hon sade till mig; ”Å min bästa wän; min söt-
unge; håller du intet åf mig; jag tycker så om
dig, säg älskar du mig icke” och mångfaldiga
andra speglosor, som jag med god mine måste
sitta och uptaga så godt jag kunde. Det syns
wäl af det föregående och hela min historia,
at jag intet är snartänkter, eller då kunde wara
fallen, at swara; men så hade jag dock ofta
munnen oppe för at gifwa henne duktiga
swar; men jag häjdade mig ändock; ty jag hade
försyn för Faster, jag wille på intet sätt förarga
eller förtörna henne; ty då kan jag, tänkte jag
lätteligen förlora de förmåner jag här dageli-
gen åtnjuter, och det wore wisserligen myc-
ket otacksamt af mig gjort. Derföre tänkte
jag: det är bättre fly än illa fäkta. Derjämte
tänkte jag ock, det är icke rådligit, at förtörna
Cousine Clara eller; ty ho wet om hon då icke
kunde bära det för Farbror och Faster och jag
således kunde komma i ogunst; derföre wil
jag häldre tåla och lida, än så förhålla mig.
Och om Faster någon gång bannade henne
och bad henne tiga wid ett sådant eller annat
tilfälle så aktade hon henne aldeles intet; ja
hon swarte henne ofta ganska sturskt, hwil-
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ket war det swåraste, at höra på; och jag und-
rade ofta högeligen at Faster kunde tåla eller
tillåta sådant; mig gjorde det åtminstone
ganska ondt, at höra och se henne så mycket
wanwörda sina Föräldrar, hwarwid jag såg at
modren hade warit för flat och hon hade, så-
som yngsta barnet, fått haft alt för mycket
sjelfswåld. Föröfrigit hade hon intet af natu-
ren något elakt hjerta.
Cousine Anna Brigitta war åtminstone

hälften bättre. Hon lät då åtminstone mig
wara ifred; men så kunde wäl ock hon ibland
skrika med de andra och slabbra fulkomligt
och wara nog mycket fåfäng; Men emot sin
Mor war hon tämmeligen beskedlig. Till mig
kunde hon någon gång säga: ”Säg då någon
ting Cousin Stenberg”; och då jag swarte:
”hwad skal jag tala?” sade hon och de andra
”berätta då någon historia eller sjung någon
wisa”, så gjorde jag det ibland och det war det
enda jag kunde roa dem med. Men stadigast
och beskedligast af dem alla så war den med-
lersta eller Cousine Cristina, hon hade det
bästa sinnelaget af dem alla, och aldrig hörde
jag henne wara obeskedlig emot sin mor;
emot mig war hon altid beskedlig, och hon
war ock i mitt tycke den wackraste, fastän
Cousine Clara i Staden passerade för en skön-
het. Det war då ej under at jag fattade någon
större wördnad och ömhet för henne än för
de andra; ja så mycket at jag ock drömde om
henne, huru jag satt och hölt henne på mina
knän; men jag tog mig dock noga tilwara, at
icke låta denna min böijelse gå längre än till
wördnad och högaktning; ty jag märkte nog,
at det wore och blefwe altid en omöijelighet,
at nånsin komma i någon förening med hen-
ne. Detta bör min Läsare icke undra på; ty jag
war nu längesedan kommen till de åren då jag
intet kunde wara aldeles känslolös för könet.
Men då och alt framgent har det altid warit
mitt förnämsta syftemål och bemödande at

inskränka denna för alla menniskor så natur-
liga böijelsen innom dygdens och Christen-
domens grändsor. Jag kunde derföre icke
undgå at wörda Fröknarna Krook, som woro
rätt wackra flickor och kunde jag aldrig så gå
förbi deras fönster, förbi hwilka min wäg altid
låg, at ju icke jag skulle se ditåt; det samma
skedde ock med Mademoiselle Loffman: Och
detta kom deraf at jag nästan hwar dag såg
dem hos Callmeijers; men någon fast tanka
på någon af dessa kunde jag aldrig fatta; ty jag
fant tydeligen omöijeligheten och orimlig-
heten.

Då den utlåfwade tiden war förbi och det
intet syntes till någon Appelgren, som wille
betala mig pengarna; så förstod jag ej bättre
utan tog mig dristighet till och geck at kräfja
den käre Brodren; han hade då wäl ej straxt
men han låfte skaffa. Jag mins ej om jag
sedan behöfde iterera min begäran men förr
än jag wiste ordet af kom en främmande
herre i min kammare sent på qwällen dra-
gandes med en påse med koppar slantar, häl-
sandes ifrån Appelgren, som satt i släden,
och tackade för lånet. Jag förstod då, at han
förtröt, at jag så oblygt krafde honom och til
at förträta mig gaf mig endast slantar i be-
talning: Men jag war deremot ganska glad at
jag hade fått igen mina pengar och war lika-
nögd i hwad mynt det war, emedan jag altid
hade rum för dem. Jag räknade då öfwer
dem och fant at det ännu feltes 4 sk:. i den
rätta summan. Det berättade jag för Elias
Krank och Cousin Chore och frågte om jag
skulle täckas kräfwa igen det äfwen, hwartill
de rådde mig. Jag hälsade så på honom dagen
efter, och tackade honom för betalningen;
och när han frågte om summan war riktig
swarte jag: at det feltes 6. mark ännu, dem
han då straxt gaf mig. Straxt derpå måste jag
åter genom Cousin Chores bemedlande låna
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bort 6. R:D: åt en wid namn Fattenborg och
jag blef således straxt åf med mina slantar.
Men han war då så beskedlig och betalte mig
dem på utsagdan tid. Till slut kom ock An-
ders Krank, åt hwilken jag äfwen måste låna
par 3. R:D: som jag ock riktigt feck tilbaka.

När det led emot Jul, kom en Österbotnisk
Präst til Åbo, hwars namn jag icke mins,
denne war bekant med Callmeijers hus och
således war där ibland. När jag då, par dagar
efter han ankomst, kom till Callmeijers; så
berättade mig straxt både Faster och Cousi-
nerna hurusom sagde Präst, högeligen hade
berömt mig och mitt upförande för dem. Jag
swarte då: ”jag har ej förmån, at känna ho-
nom icke heller känner han mig, det jag wet;
jag ser då icke hur han har kunnat berömma
mig.” De swarte: ”det weta wi icke; men gan-
ska mycket berömde han Cousin, och det är
beskedligt, at Cousin så upförer och ställer
sig, at äfwen främmande och okända wet be-
römma Cousin.” Det gladde mig at höra det
Farbror och Faster således kunde fatta goda
tankar om mig, då de ej hörde annat än godt
om mig berättas, hwilket wisserligen för mig
war förmånligt och recommenderande. Ja åt-
minstone wille jag beflita mig om, at då och
alt framgent så ställa mig, at jag måtte winna
folks loford. Dock kunde jag icke begrippa
hurusom denna prästen på en så kort tid hade
hunnit så mycket lära känna mig på den goda
sidan. Jag fant då sanningen af Salomos ord,
då han säger: ”Rykte är kosteligare än stor ri-
kedom, och ynnest bättre än silfwer och
guld.” Prov: 22: v: l. och ”Ett godt rykte ifrån
fjärran land är likasom kalt watten eno tors-
tiga själ” D:o 25: v: 25. Såsom ock: ”ett godt
rykte är bättre än god salfwa” Pred: B: 7:2.

Nu började det lida emot Jul, då det skulle
blifwa baler och lustbarheter åf, hwarföre

Cousine Clara, war så beskedlig, at fast hon
ibland war stygg emot mig, at lära mig dansa
menuete ibland och såwidare.

Under denna tiden, hände ibland, at min äls-
ta Cousine Magdalena Callmeijer eller Fru
Calloander bad mig wagga och söfwa hennes
lilla son, lilla Cousin Carl, det jag ock gjorde
ofta nog till slut, då barnpigan på något an-
nat sätt war sysselsatt. Härföre gjorde Chore
och Björkman gäck och narr af mig, kallan-
des mig: Studenten barnpiga: och såwidare;
Men jag wille häldre gjöra det och tåla deras
begabberi, än som at neka och stöta mig der-
medelst med Herrskapet; ty jag hade wisser-
ligen förlorat mera derigenom.

Änteligen inföll Jul högtiden och den ena
lustbarheten hölts efter den andra, och till
slut kom touren till Callmeijers, då ock jag
nödwändigt skulle wara med: Men war i bör-
jan på natten ej annat än en tyst åskådare; ty
jag war för blyg till at ibland så mycket Herr-
skap wåga, at bjuda up någon till dans, och
intet fruentimmer bjöd upp mig. I början af
qwällen geck jag ned i Cousin Chores kam-
mare och med Björkman spelte litet kort för
ro skull och som jag utaf Calaset war blef-
wen litet munter, så wille Björkman se mitt
ölsinne, och tog sig före, at göra allahanda
fukter och orättrådigheter, hwaråt jag endast
log, under det jag öfwertygade honom om
hans orättwisa, och sade honom till, att han
skulle afstå med det; ”ty det är”, fortfor jag,
”intet något nöije at spela med en sådan, som
gör sin medspelare orätt mitt i synen.” Jag
försökte wäl en stund med honom förwän-
tandes at han skulle bättra sig; Men förgäf-
wes, då jag geck ifrån honom lika glad och
munter, så at han ej feck det nöijet, at se mig
onder. Men han hade dock sin stora ro åt
min glättighet. Denna glättigheten hade jag
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fått när wi nyss tillförene hade spisat qwäls
ward, då jag spisade i en kammare med Cou-
sinerna, Mademoiselle Loffman, och några
Andra unga flickor och herrar eftersom wi
icke alla rymdes i matsalen. Under det wi
spisade gjorde Mademoiselle Loffman mig
den äran och drack min skål hwarföre jag
tackade, och hwilket icke litet gladde och
roade mig; Jag frågte då strax Cousin Chore,
som satt bredewid mig; om jag icke borde
dricka hennes skål tilbakas, hwilket han af-
rådde mig. Wid samma tilfälle wille ock
Cousin Chore narra mig till at supa bränwin
under måltiden; men det tackade jag före ty
jag begrep då redan af gammal dags ärfaren-
het at blanda tillsammans Ligveurer war ej
rådligt, Se pag: 245. Första Boken, utan jag
drack endast några glas win och när Cousi-
nerna sågo Cousin Chores tilbud, sade de:
”det war rätt Cousin Stenberg lät intet ho-
nom narra sig; ty han will endast få honom
plakat full, nej akta sig för det.” ”ja så har jag
tänkt ock”, swarte jag.

När jag geck ifrån Björkman, geck jag åter
up i danssalen, och satt där och såg på dem
en god stund på natten; til des Mademoiselle
Loffman gjorde mig åter den hedern och böd
mig up till dans. Jag undanbad mig då den
hedern, ursäktandes mig med det, at jag ej
kunde dansa: ty jag war så blyg at jag ej wå-
gade åstad; och sant war det wäl ock, at jag
ej wäl kunde. Och Mademoisellen war ock
så artig och lät därmed afwisa sig för den
gången. Wid pass en half timma derefter
kom Cousine Magdalena och bjöd up mig;
Jag swarte henne: ”Jag wet ej Cousine om jag
törs wåga på det; ty jag är rädd at jag ej kan.”
Hwarpå hon swarte: ”Åh! Cousin kan fuller
försöka på, nog går det braf.” Hwarmed jag
lät öfwertala mig. Så snart wi då hade stält
oss på gålfwet för att begynna och Made-

moiselle Loffman feck se att jag war ärnad
dansa, så kom hon skuttandes öfwer gålfwet
med skarpa förebråelser emot mig, sägandes:
”Si på Min Herre är färdig och willig, at
dansa med andra; men mitt tilbud är min
Herre så obeskedlig och refuserar; det war
ganska oartigt.” och dermed geck hon bort
utan at jag hant något ursäkta mig. Sedan wi
då hade slutat dansen sade Cousine Magda-
lena till mig: ”Går nu Cousin och bjud opp
den samma Mademoisellen, som nu nyss 
reprocherade Cousin för afslag och reparera
saken på det wiset.” Detta samma hade jag
ock sjelf beslutit at göra, och jag wärkstälte
det äfwen. Då wi sedan woro komna på gålf-
wet för at begynna, tiltalte hon mig åter sä-
gandes: ”Hwarföre refuserte min Herre mig
nu nyss då min Herre likwist kan dansa.” Jag
swarte: ”jag kan så ganska litet och ofulkom-
ligt och jag fruktade, at det skulle aflöpa så,
at jag blefwe allas åtlöije, och jag hoppas Ma-
demoiselle ursäktar mig.” ”Åh!” swarte hon:
”jag såg nu nyss, at det geck ganska braf, och
derwid war ingen ting at påminna.” hwarpå
wi fortsatte wår dans. Och när de andra Cou-
sinerna sågo det, så kommo ock de och bjödo
upp mig, så at jag feck dansa nog sedan. Här-
af kan ock hwar och en sluta, at denna Ma-
demoiselle Loffmans utmärkta höflighet
icke litet bidrog till at öka den wördnad som
jag redan för henne hyste, hälst hon derjäm-
te war en wacker flicka; men jag tilstadde
den ej heller at gå längre.

Jag har förgätit at omförmäla, at min wär-
dinna i början på December månad, war
ganska häftigt ihop med mig för at få låna
pengar; jag nekade länge och wille ej gifwa
henne något, ty jag såg nog, at hon intet
skulle kunna betala mig dem. Ja wiste då än-
nu icke, at hon war en fyll bytta. Gumman
war efterhängsen och sade ibland annat:
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”Herren skall intet wara så hård och obewe-
kelig, utan skall hjelpa en gammal och fattig
Änka.” Men jag gaf henne ändock intet
straxt. Utan när jag kom till Callmeijers, så
frågte jag Farbror till råds huru jag borde
göra med gumman. Han swarte då: ”du kan
wäl låna henne litet och räkna åf det på hy-
ran.” Då jag sedan kom hem, war hon åter
ihop med mig om saken, då jag låfte henne
ifall hon wille slå af en plåt på års hyran,
hwilket hon låfte. Jag gaf så henne fyra plå-
tar ehuru hon begärte fem. Jag tog då af hen-
ne revers den jag sjelf skref, och inrykte
äfwen förbehållet med dessa ord: ”derjämte
låfwar jag, at på hyran, som är 10. plåtar afgå
en plåt.” Jag bad då henne skrifwa sitt namn
derunder; men det kunde hon ej utan hon
bad mig göra det, hwilket jag ock gjorde;
men kom ej ihog, at jag då hade bort hafwa
witnen till saken och at jag skref hennes
namn med hennes eget samtycke. Jag gömde
så reversen daterad af den 10. December och
trodde, at han war gällande.

Wid samma tid Bodde ock i samma gård, en
gammal Jungfru, om hwilken wärdinnan
kom till at nämna, at hon war mycket snäll
till at spå i Caffe och i händerna som man
kallar. Jag, som altid har warit något fåfäng,
feck då lust at höra hwad hon kunde hafwa
at säga om mig och mitt öde, ehuru jag wäl
ej trodde på deras utsago; men så hade jag
ändock lust at höra. Jag köpte då änkom der-
före litet Caffe och bad wärdinnan koka åt
mig, samt bedja den Jungfrun, at komma ner
i min kammare; Men hon lätt hälsa och sade,
at hon intet wille komma och spå i caffe så
framt icke jag wille låfwa, at icke säga det för
någon; ty hon fruktade, at Magistraten kun-
de få weta det, som sökte, at rensa Staden
ifrån sådana signerskor. Jag låfte då at hålla
det tyst; och hon kom. Och fast wi woro på

twå man hand, så må ändock min läsare ej
tro, at wi hade något det minsta oanständigt
för oss. Hon såg då både i Caffe och i mina
händer, och hade mycket at säga och hwad
jag mins af det war följande: At jag skulle
blifwa Präst och till slut blifwa rik och mitt
i min lefnad skulle wådeld upbränna all min
egendom. I giftermåls wägen sade hon: At
jag skulle komma till at bedraga, eller om
hon sade, öfwergifwa ett förnämt Fruntim-
mer eller Fröken hwilken utlåtelse jag gan-
ska litet tyckte om; ty jag tänkte wäl med
mera redlighet fara fram än så; och denna ut-
låtelsen stridde aldeles emot mitt upsåt, der-
före mishagade den mig. Widare sade hon:
At flickor skulle nock tycka om mig och at
jag till slut skulle blifwa gift med en Kyrko-
herde dotter. m:m: Jag lät henne iterera och
hon hölt sig wid det som sagt war endast
med några små tillägg.

I början när jag kom till Finland föreföll det
mig mycket underligt at se huru de woro så
angelägna om, at hwar lördags qwäll bada,
isynnerhet förundrade det mig, at de hade så
liten försyn för folk; ty jag såg dem ofta gå
ur badstugan i sin stuga helt nakna, som de
woro komna till werlden, hwilket war nog
owant för ett försynt öga. 

Det andra, som åter i början mycket stötte
mina öron war: at höra dem, som skulle låd-
das tala swenska, ja till och med Herrskaper,
inblanda i swenskan hwarjehanda Fennicis-
mer och finska talesätt, utom hwad de kun-
de bryta på finskan medelst accenten på
ordena. Jag wil för ro skull anföra några såda -
na finska idiotismer: såsom till exempel: Sätt
dörrn fast; sätt spjellet fast; lägg stopet fatet,
bouteillen, Carafin, glaset et: på bordet, i stället
för: sätt stopet et: och åter twärtom: Sätt knif-
wen, bandet, skeden, mössan, näsduken et: på
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bordet, i stället för: lägg knifwen et: Widare:
Intet har jag ingen sax; Intet ser jag ingen ting;
intet hittar jag ingenting. Intet wet jag ing-
alunda. och sedan: Går jag nu straxt? i stället
för: skall jag gå nu straxt? Såsom ock: Intet
kan jag gå, som jag är sjuk; Intet wet jag, som
jag har warit borta. Jag kunde ej hindra det,
som jag war borta, eller: som, jag såg det intet.
Så at de brukte ofta: som, i stället för: efter-
som, när, eller då. Med mångfaldiga flere så-
dana, som i början ganska mycket stötte
öronen; men till slut blef jag så wan derwid,
at jag ej märkte det; ja jag kunde wäl ock
ibland, sjelf säga så, sedan jag flera år hade
warit i landet.

När då Jul högtiden på föreskrefne sätt war
förbi så skref jag färdigt några gratulations
skrifter eller nyårs önskan på rimm, en till
Farbror och Faster, en till Cousin eller Secre-
teraren Calloander och hans Fru eller Cou-
sine Magdalena Callmeijer, och en till de
ogifta Cousinerna Anna Brigitta, Christina
och Clara Maria, med hwilka jag om nyårs
måron infant mig och öfwerlämnade; då jag
utaf Cousin Calloander fick en Riksdaler till
belöning. Gratulationerne äro för widlyftiga
för at kunna här införas; icke heller är det
stort wärdt med dem; det kan wara något
ianseende till tankarna; men Poëcin är nog
ofullkomlig: Ty jag förstod mig då ganska
litet därpå. ehuru jag kunde hafwa någon
liten naturlig fallenhet dertill. Uti Gratula-
tion till Cousinerna hade jag i tredje wersen
denna strophen

”Jag får ock önska om det behagar
Till Mademoisellerna hwar för sig,
En unger Fästman snygg och fager,
Dygdig, wänlig, stålt och rik.
Sedan: at et: et:”

hwilken de högeligen tyckte om. Dessa mina
Gratulationer finnas i min wisbok pagina 3.
6. och 9. Och Mina Poëtiska arbeten N:o 1.
2. och 3.65

När då Cousin Chore såg det, at jag kunde
skrifwa wers kan tänka, och han alls intet
war fallen derföre; och han wille äfwen
skicka en Nyårs Gratulation till sina Föräld-
rar; så war han ihop med mig at skrifwa åt
honom äfwen. Jag war straxt därtill färdig.
Och som han hade en wisa, som war rätt
wacker så gjorde jag en efter den melodien
och nyttjade äfwen åtskilliga stropher och
halfwa werser ur henne alt eftersom det pas-
sade. Denna Nyårs önskan till Cousin Cho-
res Föräldrar fins i min wisbok pag: 10. m:
Poët: arbet: N:o 4. Sedan skref jag åt honom
en annan till en, den han kallade sin Farbror,
uti hwilken jag lånte mycket utur mina gra-
tulationer till Farbror Callmeijer, och Cou-
sin Calloander, eftersom det skulle skickas
långt bort, annars hade jag wäl icke så myck-
et tautologiserat. Denna sednare fins i min
Wis B: pag: 12. eller m: Poët: arbet: N:o 5. Och
båda afsändes de i Chores namn til Uleåborg.

Imedlertid hade jag fått swar på mina bref
ifrån Min far, uti hwilket han först fägnar sig
öfwer min lycka; ber tacka Callmeijers Herr-
skapet, det jag gjorde, och om Herr Fabriq-
veuren Forsmans ädelmodiga gärning, Se p:
51. och 52. Andra Boken, yttrar han sig så:
”Och sedermera håller jag det för ett stort
prof af Guds försyn med menniskors barn
på jorden, at Herren upwäkt dens hjerta till
förbarmande, som aldrig sedt eller kändt
Personen. Jag tackar tusendefalt och önskar
den mannen alt godt; wi få igenom Guds
nåd och Jesu förtjenst råkas i de lefwandes
land.” Sedan skrifwer han: ”När du skrifwer,
så lät oss wetta hwad du äter om qwällarna,
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huru mycket (pengar) du gifwit ut, och
hwad kläder du köpt. Imedlertid lef alltid
wäl, beflita dig om dygd och Gudsfruktan.”
et: som war hälsningar och nyheter. Men i
Post: scripto skrifwer han ibland annat så:
”Lät oss weta om det geck braf när du exami-
nerades:” (Student examen.) ”Det säges at
Tegman skal icke kommit in wid Academien
i Upsala ännu; Tacka din Gud, du kom så
snart in. Adieu.”

N:B: när jag afskrifwer något af min fars bref
så rättar jag endast stafningen: ware sagt.
Ifrån Magister Sædenius feck jag ock bref

med det samma; ty han Couverterade altid
min Fars bref. Sedan han hade fägnat sig öf-
wer wälgången och talat något om sina afai-
rer; så skrifwer han:
”Mathias Tegman mötte så stor swårighet,

at han icke ännu blifwit Student, efter icke
mitt testimonium antagits, utom Biskopens
och Consistorii tillstånd, han skulle litat mitt
råd, jag rår icke derföre.”
Jag fant då häraf huru stor orsak jag hade

at efterfölja min Fars sista ord i brefwet och
jag war ock ganska glad.
Sedan swarte jag min Far behörigen på

hans frågor, och berättade uttryckeligen
hwad jag spisade om qwällarna. Och eftersom
jag ännu derom ej något omrört, så will jag
nu i korthet derom nämna. Jag köpte mig
hwar qwäll ett halft stop mjölk, bröd hade jag
nog, såsom ock fläsk, och smör, men min lax
hade tagit ansenlig skada på wägen, så at jag
ej utan at steka den kunde äta något af ho-
nom. Litet mjöl hade jag wäl ock hwaraf jag
lätt koka åt mig gröt. et:.
Wid slutet af brefwet skref jag på följande

sätt, och wid hwilket tilfälle jag war ganska
mycket rörd: ”Intet annat nytt har jag, at fäg-
na mina hulda Föräldrar med; utan otaliga
hälsningar till mina Hulda föräldrar och Sys-

kon, anhållandes på det aldra ödmjukaste,
och med tårar i ögonen, at I ej måtte för-
glömma, at med trognaste böner, inför Lamb-
sens thron, anhålla om en sons wälfärd och
salighet, som nyss har inträdt på denna wer-
ledenes wacklande wädjoban, och börjat
wandra ibland så många och oräkneliga sna-
ror. Annan arf har jag ej at wänta; och wore
önskandes, at jag ej måtte, genom någon min
förseelse, om den samma gå förlorad. Jag för
min del skal ej underlåta, såwida Gud mig
hjelper, at göra det samma för Eder och alla
menniskor.” När jag kom ihog mina Morför-
äldrar så skref jag som följer; jag wet ej af
hwad besynnerlig aning. ”Hälsa äfwen till
min kära Morfar och Mormor, bed dem ock
göra det samma. Gud upwäcke deras och allas
wåra hjertan, at de måtte med alfware söka
det nödwändiga, såwida grafwen tycks wara
närmare deras fötter än wåra; men hon kan
wara oss nog så när, som någon af dem. Bed
ock på mina wägnar så framt möijeligt, är, at
de sända mig liten handräkning; när min Far
skrifwer härnest.” et: ===
I P: S: skref jag: ”Lät mig weta också på

hwad Dato jag är född; ty jag mins det ej, och
jag wet, at Far har det upskrifwit?” Detta
gjorde jag för at få se, huru min gisning för
Herr Professor Lefrén skulle slå in eller ej. Se
pag: 50. Andra Boken.

Jag har förr nämnt om finnarnas sed at bada,
och då Cousin Chore en lördags afton skulle
göra det, öfwertalte han äfwen mig at för-
söka det, hwartill jag ock fuller sjelf hade
lust. När det då kom dertill, klädde wi wäl af
oss, och Cousin Chore geck straxt uppå laf-
wen; men jag wille icke taga af mig lintyget;
ty jag hade försyn för pigan som war inne,
den jag wäntade på skulle gå ut; Men när jag
såg at hon började kasta en stor mängd med
watten på ugn, trodde jag, at hon war helt
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galen, tills jag intet wiste ordet af förr än
min skorta började blifwa wåt och jag blef
rätt wilrådig huru jag då borde förhålla mig,
tils Cousin Chore började skratta åt mig och
måste påminna mig om; at kläda aldeles af
mig, och komma upp på lafwen. Jag gjorde
wäl så; men hade stor möda at kunna för-
draga den därwarande hettan. Jag förmådde
ej wara där mer än några minuter då jag
måste ned och Chore log åt mig. Sedan blef
jag af pigan twättat och dermed war det alt.
Detta war den första gången, som jag hade
badat och jag befant mig deraf wäl.

Wid denna tiden hände en natt, at wärdin-
nan kom in och wäkte upp: mig sägandes:
”Stig upp kära Herre; ty elden är lös i Sta-
den.” ”Hwarpå ställe?” frågte straxt jag. ”Jo
wid Anningais gatan.” Jag steg upp, kastade
på mig litet kläder och geck ut; då eldslågan
syndes i mörkret i himmels högd ganska för-
färlig. Jag geck åter in igen; och det första jag
gjorde war, at jag kastade mig ned på mina
knän och bad innerligen Gud, At han om
honom så skulle täckas för denna gången
måtte skona Staden, och förnämligast, at
han wille så styra, att elden icke widare måt-
te fräta ikring sig, än som han allaredan hade
gjort. Sedan kastade jag på mig min korta
lifpäls och geck dit; om mina saker war jag
intet rädd, ty jag bodde så långt derifrån. När
jag kom fram bran det som bäst uti en enda
hörngård, och folket woro sysselsatta till at
släcka elden, hwartill jag ganska litet kunde
bidraga. De nästgrändsande gårdar woro be-
wärade medelst brandsegell, och Magister
Montén war nock bekymradd, som bodde
bredewid endast gatan emellan. Mitt i folk
hopen blef jag warse en fattig gumma, som
stod bredewid sin såf den hon hade full med
färskt dricka, och jämrade sig huru hon
skulle få honom därifrån. Hon bad flere

hjelpa sig; men ingen låddes höra henne; och
när jag kom bad hon ock mig, då jag fattade
i stången och halp henne, at bära det långt
afsides: och geck sedan tilbakas ifrån gum-
man, som nu war ganska glad. Elden hade så
tagit öfwerhand, at hwarenda sticka af den
gården bran opp, men icke en knut af nästa
gårdar blef swedd, hwartill mycket bidrog, at
wädret war ganska så ganska stilt och lugnt,
jämte det, at wid den ena gården war endast
ett hus af bräder, som i hast kunde rifwas
ned fast elden satt i hwar stump, och wid
andra gården war blott ett kortt plank, som
på samma sätt blef hus hållat med. Det fäg-
nade mig då ganska mycket, at se huruledes
Herren hade hört min bön, hwarföre jag i
mitt hjerta tackade honom; Ehuru jag dock
därjämte tänkte at jag deraf icke borde yf-
was, utan komma ihog at Gud kunde hafwa
styrt saken till ett så lyckeligt slut icke så
mycket för min förbön skull, som kanskje,
för någon annan okänd orsak; dock tänkte
jag: men det torde dock hända, at Herren
hafwer haft något litet afseende på mina en-
faldiga men upriktiga suckar. Den som ägde
gården war en smed och i kohlen i smidjan
hade eld kommit lös. Mycket litet lärer de
hafwa hunnit bärga; ty de sofwo ännu, då
Cousin Chore och Björkman, som såto uppe,
woro klädda och först hade hört tornwäk-
tarns klämtning och trumman, kommo och
bultade på deras fönster, då elden redan bran
starkt i taket.

Nu war mitt syftemål, at kunna få någon
Condition, hwartill Farbror Callmeijer sökte
hos Herrar Professorer, at förhjelpa mig. En
dag kom då Herr Professoren Gadd och un-
derrättade Farbror, at på Åbo Bränneri wore
en god Condition hos Herr Inspectoren
Wessberg, hwarföre han bad mig gå dit för at
höra mig om, huruwida jag kunde få den
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eller icke. Detta war en fördelaktig Condi-
tion nog; ty ehuru Åbo Slått i hwilket brän-
neriet war låg en fjerdingswäg ifrån Staden,
så war den ändock på sätt och wis Acca-
demisk. Jag geck därföre dit straxt; och när
jag kom frågte jag efter Inspectoren Wess-
berg och blef wist up uti Factoriet, hwarest
jag träffade honom, och androg straxt mitt
ärende, hwarpå han swarte: ”gå up till min
älsta Son, och tala med honom om saken; så
skal min Herre få wissare swar.” Jag gjorde så
och träffade en fullwäxter Herre som jag
sedan feck höra war Student, och nyss hem-
kommen och snäller. Han frågte mig då om
hwarjehanda isynnerhet hwad jag hade läst
och om jag kunde Fransyska? Jag swarte
med min wanliga blyghet och submissité: at
Fransyskan kunde jag ganska litet och räk-
nade sedan up hwarjehanda det jag hade läst,
men när jag skulle upnämna de latinska auc-
torer, och på det de icke skulle synas alt för
få äfwen wille nämna Ciceros bok De offi-
ciis; så träffade det ej bättre, än att jag råkte
förtala mig i hast och sade: ”Jag har ock läst:
de officia Ciceronis;” ty jag war wan at säga
officia Ciceronis, men det där de kom jag
helt oförtänkt at säga. Han gjorde straxt der-
wid anmärkning och sade: ”det heter: de of-
ficiis” Jag märkte det ock straxt sjelf med
förargelse, men hant ej före honom rätta det,
och sedan han kom med anmärkningen, blef
jag så nedslagen, at jag ej hade mod at säga,
at detta endast war ett förhastat ord, som
oförtänkt slant fram. Sant war det wäl, at jag
war klen latinare; men intet war jag ändock
så klen, at icke jag kände regeln at præpos:
de regerar ablativus. Sedan wi då hade talts
wid hwarannan en stund; så feck jag det swa-
ret: ”I mårgon skall Herren få swar.” Jag tog
mitt afträde: och när jag dagen efter kom till
Callmeijers feck jag där höra, at jag ej kunde
få den Condition: ty sade Faster: ”han lät

höra at han war en swag man.” och smålog,
Cousinerna logo ock åt mig. Detta kunde ej
annat än göra mig modfält, så at jag ej kunde
förswara mig, men tänkte: at det hade kun-
nat hända så wäl den bästa, som mig, att ett
ord kan enom oförwarandes undfalla, och
man får derföre icke straxt säga, at han icke
känner saken. Sedan Frågte Cousinerna mig;
om jag icke war oroad och bedröfwad öfwer
afslaget; hwarpå jag swarte: ”nej,” och tillade:
”jag hoppas at Gud ändock har någon utwäg
för mig.” Och det förhölt sig ock werkeligen
så at jag ändock war lika nögd; ty jag tänkte:
Gud lärer hafwa sedt, at det ej war för mig
nyttigt at komma till det Herrskapet; och
när jag med tiden feck lära känna det husets
omständigheter, så fant jag, at jag hade tänkt
rätt; derföre lagade Herren så, at en sådan
liten omständighet hindrade saken. Cousin
Clara sade då: ”det är wärkeligen både under-
ligt och manhaftigt, att kunna wara så til-
freds stäld: Jag säger för min del: hade en
sådan motgång träffat mig; så hade jag sörgt
ögonen ut på mig.” 

En Söndag fölgde jag Eimelæus och båda
Krankarna at bese Åbo Slotts Kyrka, men
dock mäst för at afhöra den förstnämndes
Predikan. Den skedde på finska, den jag
mycket litet förstod; Men han hade ett uttal,
en röst och ett upförande i Predikstolen, som
war ganska behagligt. En småleende min,
just wänskapens känslofulla uttryck.
Man wet at det altid åtföljer en oförsökt

ungdom, at wara något mistänksam, det sam-
ma war wäl ock jag den tiden något. Ty om jag
såg någon hwiskade eller sins emellan skrat-
tade och små flinade; så trodde jag det war åt
mig. Dock blef jag wid sådana tillfällen aldrig
ond eller förargad på dem, som det gjorde;
utan snarare på mig sjelf, som då förmodeli-
gen hade gedt dem anledning dertill; Jag bör-
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jade då tänka efter hwarutinnan jag kunde
hafwa förgåt mig eller hwad det wore för so-
tice som jag hade begått och beslöt, at altid
sedan taga mig derföre tillwara; och på det sät-
tet aflade jag den ena tölpaktigheten efter den
andra. En dag hade jag klädt på mig min blåa
långa råck under hwilken jag hade en rödpric-
kiger wäst; men när jag kom till Callmeijers;
så hade Cousinerna så mycket, at flina åt; Jag
kunde då ej finna at de hade, at skratta åt nå-
got annat än åt min klädebonad, så som för-
modeligen intet passade at bruka i en stad.
Derföre brukte jag den icke häller sedan.

Wid denna tiden kom jag en afton i mörkret
och skulle gå hemm i mitt qwarter; men när
jag kom utanför Klåckaren Björkrots gård, så
kom en karl springandes utan at jag wiste or-
det åf, skuffade häftigt till; så at jag så när ha-
de fallit omkull, och gjorde sig färdig, at wi-
dare slå mig; men lycka war, at jag just i det
samma kände igen honom ehuru det war
mörkt, at det war Anders Krank. Jag sade då
straxt: ”Sagta min Bror, rör mig intet; det är
ju jag Stenberg.” När han hörde det; så blef
han flat och sade: ”Förlåt mig Bror, jag trod-
de, at det hade warit någon gesell.” Saken war
den: han hade nyss warit på något sup=Ca-
las, och som han hade något knagligt öhlsin-
ne, så kunde han icke wara inne utan war
utgången i afsikt, at piska upp Geseller. Det-
ta är den enda gång, som jag hitintils har blif-
wit öfwerfallen, då jag så behändigt undgeck
ett tillämnat wåld. Efter berättelse war det
aldrig owanligt at blifwa öfwerfallen de näst
förut förbiflutna åren; ty då föreföll ständiga
krig emellan Studenter och Geseller; då de i
stora hopar, bewäpnade med störar, påkar,
spikklubbor, ja till och med sablar mötte
hwarannan. Men litet för och efter min an-
komst till Åbo blef det tyst och stilla med så-
dant.

Nu hände wid samma tid at Cousin Chore
tillika med Björkman woro ihop med mig, at
få låna litet pengar, de sade sedan, at de icke
sjelfwa behöfde dem utan det war en annan,
som hade talt med dem om det; nämnde ock
at det war unga Winqvist, som stod på bo-
dan. Jag slapp dem då icke förr än jag måste
gifwa dem några Riksdaler, summans storlek
mins jag ej. Och de låfte garantera betal-
ningen och så at jag intet skulle lida derwid.;
utan twärtom äfwen skaffa mig något dess-
utom såsom interesse. Detta war nu wäl och
godt; men utaf det, at de intet så wist som
jag tyckte sade, hwilken som skulle hafwa
dem eftersom de först begärte dem i sitt och
sedan i Winqvistens namn så feck jag den
mistankan, at de endast sjelfwa behöfde dem
och skulle hafwa dem, ehuru de låntes för
Winqwistens räkning; och hade det så warit;
så skulle det förtrutit mig högeligen, at de
skulle hysa så litet förtroende till mig för alt
hwad de skulle låddas wara mina wänner;
och då tyckte mig det sågut såsom hade de
mistrodt, at jag skulle gifwa dem det de be-
gärte om de begärde i eget namn, och jag så-
ledes skulle wara så nedrig och förgäta alla
de tjenster de hade gjort mig. Jag wille der-
före närmare utforska saken och wiste ej
bättre än at jag 7. dagar derefter geck till
Herr Winqvist på hans boda och frågte ho-
nom: om han wärkeligen hade anmodat dem
om, at af mig låna pengar, samt om han hade
fått dem eller icke? Det geck något långsamt
innan jag feck swar på den frågan och det
tycktes såsom han hade blifwit något mis-
lynt öfwer henne; men när jag sade orsaken
upriktigt hwarföre jag derom wille blifwa
underrättad, så tilstod han, at så war, som de
sagt hade och frågte så om jag wille hafwa
dem tilbakas? Hwarpå jag swarte ja ifall han
hade så förhand. ”Jag har wäl nu intet,” sade
han; ”men will icke Herren handla något?”
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Jag begärte så ett swart silke, det jag tog för
40. sk:. ehuru det war litet. Och då fant jag,
at min mistanka war ogrundat. När jag
sedan andra dagen kom till Callmeijers och
råkte Cousin Chore och Björkman; så skall
man tro at jag feck en läxa! Det war då fasligt
illa gjort, at jag hade sjelf fordrat mina peng -
ar af Winqvist. De sade at han hade ganska
högt förtrutit, det de hade sagt, at han be-
höfde låna pengar och de hade fått mycken
förträt af honom. Cousin Chore war då 
mycket onder och sade: ”Om Cousin hade
låtit blifwa alt detta och betrott saken i mina
händer, så hade jag kanske kunnat skaffa
Cousin något derföre för godt köp; men nu
frågar jag intet derefter, Cousin kan taga
igen det öfriga bäst han will”, jämte mycket
annat, hwarmed han mig hotade och wiste
sig mycket förträtad. Jag blef öfwer alt detta
på det högsta oroad och bedröfwad; ty det
gjorde mig ondt, at jag således skulle råka at
förtörna dem och fruktade, at jag så oför-
skylt skulle förlora deras wänskap: Icke hel-
ler wille jag säga, at jag jorde det i afsigt, at
pröfwa sanningen, af deras föregifwande. Ja
sedan de hade gått utur kammaren oroades
jag så högt, at jag war färdig, at gråta; ty jag
hade för mycket icke welat förtörna dem,
som hade jort mig så goda tjenster; och om
jag ej åter kunde försona mig med dem, så
fant jag, at jag, på en främmande ort hade
ingen, at anförtro mig till och at hålla mig
till. Jag war derföre snar, at, så snart de åter
kommo in, bedja dem om förlåtelse. De
tycktes då hafwa saktat sig något men wiste
sig ännu nog mislynta och förargade. Jag
feck sedan igen de öfriga pengarna af Herr
Winqwist.

Näst Chore plägade jag umgänge med Elias
Krank, ty wi woro tämmeligen goda wänner
och kommo wäl öfwerens ehuru wi ej hade

så aldeles lika humeurer. Ty han war fallen
för något skryt och stormodighet, han förgat
icke heller at beskrifwa för mig och omtala
den rang, som wi såsom Studenter hade;
men jag tänkte: det är altid godt at wara höf-
lig, altid hinner man at blifwa stor och för-
näm. Nu inföll Åbo winter marknad, som
hölts den 18. Januarii då wi följdes ut, att
bese marknaden, eller snarare, at han måtte
få beskåda pulchras puellas, men derom war
jag ej synnerligen mån; utan fölgde med för
sälskap skull. Till slut skildes wi åt. Men om
qwällen wid pass klåckan 8. så kom han till
mig och war litet beskänkter, och äfwen an-
förtrodde mig huruledes han hade efterfölgt
AEimelæi undervisning, Se pag: 39. Andra
Boken, at han hade slagit in; samt at han
hade betalt ./3. R:D: Jag wille i början intet
tro honom; men han bedyrade at så war
skedt och det hastigt. Jag bad då honom, at
aldrig mera så förhålla sig, utan taga sig der-
före tillwara; ty han förtörnade derigenom
Gud och gjorde sig sjelf olyckelig; men jag
undrade huru han kunde deruti wara så up-
riktig. Han låfte, at det ej mera skulle hända;
men at detta endast war ett försök. Jag fant
ock tydeligen, at detta hade säkerligen aldrig
hänt honom om han hade warit ren i hufwu-
det. Och såg deraf huru nödigt ett nycktert
lefwerne wore för at kunna taga sig tillwara
för allahanda frestelser.

Wid samma tid hände äfwen, at en annan
Student, en Österbotninge kom till mig och
wille låna pengar; men jag war därtill aldeles
intet hugad, eftersom jag så ganska litet
kände Personen emedan jag blott en enda
gång hade warit i sälskap med honom. Jag
undrade huru han hade fått anwisning på
mig, och började blifwa nog ledsen at låna åt
andra. Derföre nekade jag honom länge;
men måste ändock till slut låfwa honom 32.
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sk: men med det uttryckeliga förbehåll, at
jag innom några weckor skulle få dem til-
baka. Och på det jag ännu om möijeligt
wore, kunde afskräcka honom ifrån, at låna
af mig pengar så begärte jag 8. sk: till Inter-
resse och hade honom, at straxt skrifwa re-
vers derpå, hwilket han geck in uti; men han
måtte skrifwa om reversen 2. a 3. gånger in-
nan jag feck honom så pålitlig som jag wille
hafwa den. När jag träffade Elias Krank och
omtalte saken för honom, så sade han, at
Thelin, (så hette Studenten) war en slarf till
karl och ganska opålitlig samt at jag aldrig
skulle få igen mina pengar, hwarföre han
rådde mig, at begära pant af honom. Efter
någon tid krafde jag honom men feck ej
pengar, hwarföre jag tog af honom Pepliers
Fransyska gramaire66 till pant. Elias Krank
sade, at den wore alt för liten pant och rådde
mig, at begära något mera. Jag geck också
tidt och ofta hos honom och fordrade igen
mina pengar; men det war omöijeligt, at få
en styfwer. Till slut begärde jag en pant till,
men jag feck icke heller den; men som jag
geck länge och hårdt på honom derom; så
måste han dock till slut gifwa mig 16. sk: och
då war jag nögd emedan min pant war så god
som resten. Wid ett sådant tilfälle då jag
krafde honom, satt hos honom en annan
Österbotnisk Studerande hwars namn jag ej
wiste: Han talte om hurusom han hade warit
i Upsala, samt huru han hade med en sin
kamrat haft allahanda fyr för sig. Min
okonstlade menlöshet gjorde, at jag satte tro
dertill. Till slut började han berätta hurule-
des de hade sprungit i blotta strumplästorna
upp på Academien, hwilket jag wäl ej gärna
wille tro. I det samma märkte jag, at Thelin
satt och flinte i mjugg och at den andra en-
dast på detta sättet wille roa sig af min lätt-
trogenhet och förmenta enfaldighet; hwilket
högeligen förtröt mig och jag geck min wäg

helt förargat på mig sjelf, at jag kunde wara
så enfaldig och wisa mig så dum, samt, at jag
ej förr kunde märka hans gäckeri.

Elias Krank hade nu kommit sig så mycket
till, at han hade åtagit sig at predika för första
gången i Nummis kyrka på finska, och om
eftermiddagen kom han till mig och berät-
tade at det hade gått braf, samt hurusom
bondgummorna när han kom ut hade kom-
mit och tagit honom i hand och tackat ho-
nom för en så wacker predikan. Deraf bör-
jade ock jag, at tänka på at någon gång för
första gången försöka. Wi taltes då wid här-
om och om wårt utwalda vitæ genus; nämli-
gen huru wi båda skulle blifwa präster: under
det wi så språkade i wår menlöshet; så fälde
Elias Krank följande uttryck: ”Ja ho wet om
icke någon af oss, antingen du eller jag, med
tiden kunde blifwa något stort redskap i
Guds hand i prästewägen.” ”Ja,” swarte jag,
”det är mycket owist det.” ”Jomän,” fullföljde
han ”det kan ganska lätt hända.” ”Jaja kan-
ske,” swarte jag; men tänkte wid mig sjelf:
Gud wet hwad som kan blifwa af mig det ser
ej så stort ut det; men om du bror skall blifwa
det; så fordras först at du skall få ett helt
annat sinne och ett helt annat tänkesätt, förr
kan jag det ej hoppas.

Jag har redan flera gånger ådagalagt mitt
submissa upförande i allmänhet och äfwen
emot Cousin Chore. Men till slut märkte jag,
at han i anledning deraf tillwällade sig någon
myndighet öfwer mig, i det han befalte mig
uti mycket såsom hade jag warit hans be-
tjent. Detta förtröt jag; ty så mycken ambi-
tion hade jag wäl at jag, såsom Student intet
wille commanderas af en skol djäkne. Jag
hade dock ej mod, at säga åt honom något i
det ämnet; ty jag wille ej förtörna honom för
de tjenster skull, som han hade gjort mig,
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utan när han åter började utur sin myndiga
ton så låddes jag ej höra det, och efterkom
icke hans befalningar; såsom at stoppa i
pipan, ge honom tobaks eld; och ge åt hon-
om hans kläder, et: och han wille sjelf sitta
orörlig såsom en Herre. Jag wille på detta
sättet låta honom förstå min mening. Då
han såg; at jag ej wille lyda honom, så låddes
han wäl blifwa litet mislynter, det jag ej ak-
tade; men slapp ock sedan, at höra hans be-
fallningar.

Om Seijerlingska trouppens wistande i Åbo
och deras Commoedier har jag redan något
talt; Och ianledning af den will jag ännu
omnämna en omständighet. Jag satt en dag
hos Cousin Chore, då efter en liten stund
Björkman kom dit in. Han som hade skaffat
sig någon bekantskap med nyssnämnde 
troupp, berättade huru en af Mademoisel-
lerna wid denna trouppen, hade högeligen
önskat, at dagen förut, wid ett tilfälle, få
träffa Cousin Chore och at blifwa närmare
bekant med honom (N:B: Han war wärkel:n
en ganska wacker gåsse och hon äfwen en
mycket wacker flicka) hwilket hon hade an-
förtrodt Björkman, den hon wiste war hans
wän, at låta honom förstå. När Cousin feck
en sådan underrättelse, så skall man tro, at
han blef i andanom med alfware, och bekla-
gade högeligen, at ett så godt tilfälle hade så
plötsligen gådt honom utur händerna. Han
kastade slängkyssar, han omfamnade dynan
med all uptänkelig förtjusning, och nämnde
henne et: jag som tyckte at det där alt war
mindre anständigt, och som utaf deras åt-
skilliga åtbörder och tal redan hade mistan-
kar om; at de torde tänka mindre dygdigt
och hafwa mindre rena afsikter i denna
wägen; kunde ej fördraga at icke jag skulle
fälla följande uttryck: ”Ja at älska en flicka
är wäl intet något ondt uti, endast Cousin ser

till at hans kärlek måtte grunda sig på dygd,
ärbarhet och Guds fruktan.” Men Min lä-
sare: du må tro, at det ej war litet brott, at
hafwa wågat så tala och till swar feck jag föl-
jande tacksägelse för mitt wälmenta råd:
”Nej hörpå moralisten wår; wår ärbara Präst;
behålt Cousin, du kyska Joseph dina moraler
för dig sjelf; wi lära ej wara tänkt, at freqven-
tera dina moraliska Collegier”: med flera så-
dana speglosor. Och sedan började de, at
fundera huru han måtte få tilfälle at träffa
sin Mademoiselle. När jag förmärkte, at min
wälmening blef så illa uptagen; så teg jag
helt stilla, utan at swara derpå; såwida jag ty-
deligen fant at jag als intet kunde uträtta, ef-
tersom de alldeles föraktade mina ord. Och
samma regla iaktog jag äfwen sedan, när jag
märkte, at de hade något för sig: ty jag wiste,
at det wore likasom, at kasta watten på
gåsen. Huru saken sedan aflopp wet jag ej.

Utaf Farbror Callmeijer feck jag en dag en
bok som jag ej wist hörde om jag feck den
till skänks eller blått till låns: det war Retzii
inledning till djurriket.67 Jag tog emot den och
tackade, och läste wäl ock uti den; men för-
stod mig ej så mycket på den, den tiden. 

Wid denna tiden kom en afton Cousin Cho-
re till mig under det jag spisade qwäll och
derwid oförmärkt frågte mig om min mat
huru han räkte till, jag swarte då, som san-
ningen war at det och det räcker wäl ännu;
men mitt bröd blir innan kort alt. När jag då
dagen derpå kom till Callmeijers, bannade
Farbror, Faster och Cousinerna mig för det
jag ej sade till när min mat war all; ”Du tör
swälta”, sade Faster ”och will ändock icke
säga till, nog har wi än så mycket mat at bror
kan få om qwällarna. Derföre kom hit när
det blir alt för dig.” Jag swarte då upriktigt:
”ännu lider jag ingen brist ty jag har så och
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så mycket qwar af hwarje fast bröd snart blir
alt.” Hon itererade at jag skulle komma dit
äfwen om qwällarna om jag det skulle be-
höfwa: hwarföre jag tackade, men behöfde
det intet; ty herren gaf mig snart en Condi-
tion, som af följande synes. Men i medlertid
gladde det mig högeligen, at höra det Farbror
och Faster hyste sådan ömhet och omsorg
om mig och förstod därutaf, at Cousin Cho-
re war af dem till mig sänd för at utforska
huru med mitt mat förråd kunde stå till.
Under denna tiden som jag warit i Åbo

hände at Cousin Chore ofta öfwertalte mig
at ligga hos honom om nätterna då han altid
om qwällarna i hemlighet hämtade litet mat
åt mig utur köket utaf öfwerlefworna; ty jag
kunde ej gå ner at spisa då jag ej hade låf der-
till. Detta wille jag ej gärna; ty det oroade mig
at jag måtte åtnjuta detta emot farbrors och
Fasters wilja och wettskap; ty jag tykte at det
war otacksamt af mig; men dels kunde jag
icke neka Cousin Chore något som hade gjort
mig så många tjenster, dels ock twang han
mig at blifwa hos honom; ty han hade led-
samt allena.

V. Capitlet.
Resan till Sannais.

Den 24. Februarii om mårgonen, kom Cou-
sin Chore helt oförtänkt till mig medan jag
ännu låg, (som wäl ej war tidigt; ty jag har
altid haft den owanan, at wilja ligga länge
om mårgonen) och sade: ”Ligg nu ej längre
Cousin utan skynda sig opp och kläd sig wäl;
och gå straxt till Herr Professor Gadd, han
har nu skickat till oss och låtit oss weta, at
han kan skaffa Cousin en Condition hos
Herr Capitain Tollet, som är hos honom och
wäntar på Cousin.” Wassara om någon feck
bråttom så feck wist jag då, när jag feck höra
det; då jag blef innan kort klädd emedan jag

redan tämmeligen braf kunde kamma mitt
hår, så at jag ej behöfde wänta på Björkman.
Jag skyndade mig så till Professorn, hwarest
jag ock träffade Capitain Tollet, som talte
med mig om saken och låfte mig 30. plåtars
lön på året, hwarmed jag war nögd. Han
frågte då om jag war färdig, at resa med ho-
nom dagen efter, hwartill jag swarte: ja. Jag
geck så till Professor Billmark och berättade
honom saken, som tyckte wäl wara deröf-
wer, at jag hade fått Condition, hwarpå jag
tackade för all mig bewist grace. Sedan tog
jag afsked af mina bekanta samt sökte at få
ut återstoden på Herr Thelins revers, Se and -
ra Boken pag: 90. men det war fåfängt. Med
Wärdinnan gjorde jag räkning, som blef mig
skyldig 1. R:D: 4. sk: i hwilken summa jag
hade inberäknat min öfwerblefna wed och
lax, som jag sålde henne. Mitt öfwerblefna
smör och fläsk sålde jag åt Andra. Min gamla
kista i hwilken jag packade mina sängkläder,
samt mina byttor satte jag i hennes boda till
att wårda; men kist nyckelen tog jag sjelf.
Uppå min fordran tog jag af henne 2:ne hwi -
ta näsdukar till pant, af hwilken den ena war
ganska fin. Af henne köpte jag Hilde brants
Theologie68 och en annan liten piece dem
hon sade sig hafwa i pant af bortresta Herrar.
Dagen efter wid pass klåckan 9. geck jag till
Callmeijers för at taga afsked och tacka för
åtnjutna wälgerningar. Farbror träffade jag
ej; ty han war nyss bortrester till Nådendal
hwarest samma dag war marknad; Hos Call-
meijers war ock, wid samma tilfälle, en nå -
got gammal Fru eller Madame, som förmo-
deligen war hemma ifrån landet; ty det före-
föll mig så; den samma; då hon feck höra
mina omständigheter, och at jag för första
gången skulle emottaga en Condition, bör-
jade förmana mig till ett beskedligt upfö-
rande; Men egenteligen gaf hon mig följande
råd: Nämligen: at det skulle mycket bidraga
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till at winna sitt Herrskaps gunst och ynnest,
om jag kunde hålla Discipplarna snygga,
men förnämligast om jag kunde kamma
dem wäl i håret när det behöfdes. Jag swa-
rade: at jag i görligaste måtto wille försöka,
at iakttaga alt detta. Och tänkte: Skulle det
ej behöfwas mera för at winna deras ynnest
så lärer det wäl blifwa någon råd. Jag tog så
afsked och geck till Herr Capitain Tollet och
feck hans dräng med mig hem till mitt qwar -
ter, som på sin släda tog min kista och mina
saker och när jag blef resfärdig begaf jag mig
med allone till Capitain, då wi straxt begåf -
wo oss på resan och jag åkte bakpå Herr 
Capitains släda. Under wägen satt Herr Ca-
pitain mästedels och gnolade och sjöng på en
fransysk wisa, af hwilken jag ganska litet
förstod; men dock så mycket, at jag hörde, at
det war en kärleks wisa. Men ibland talte jag
något med honom och frågte honom ibland
annat: ”Är icke Norden hit bort och syden
där? Jag frågar på det jag må wara wiss om
wäderstrecken.” Han underrättade mig då
om saken och frågte derjämte: ”Herrn måste
wara född wid hafs kanten efter han förstår
sig på wäderstrecken? Jag swarte derpå: ”Ja.”
Men tänkte därjämte; det är wäl ej så djup-
sinnig kunskap; Och tycker du at det är
owanligt och mycket af en Student, så lär du
ej fordra stor lärdom af mig; ty hwar bondd-
räng i Wästerbotten känner altid de 8. Huf-
wudstrecken. 

Änteligen hunno wi till Nådendal där wi
åkte in på Gästgifware gården. Och som det
war middag; så gingo wi straxt at få oss mat
då jag med det samma feck beskåda hela
marknaden; ty folk war där någorlunda; men
waror knapt något; utom det at några små
gossar och flickor sprang omkring oss och
frågte: ”Taktekos ofta kissan suckat?” det är:
”wil Ni köpa katt strumpor?” Wi gingo då

till Rådman Aspholm och på Gatan mötte
jag Farbror Callmeijer af hwilken jag feck
taga afsked i hast. Wi kommo så till spis-
qwarteret och under det wi spisade kom
någon in, som sade, at en dragon war ute på
gården, som wille tal med Herr Capitain Tol-
let. Han swarte ”bed: honom wänta tils jag
har ätit.” Jag undrade då för mig sjelf, hwar-
före han gaf ett sådant swar och lätt honom
stå ute och wänta och icke lätt honom kom-
ma in, hwilket upförande jag tyckte war
ganska ohöfligt; jag skall straxt säga orsaken,
hwarföre jag tyckt så. Bordet war dukat längs
hella gålfwet och det war ändock nog trångt;
ty wi woro många, som skulle äta. Öfwerst
wid bordet till wänster satt Herr Capitain
Tollet, som war änklinge och wid pass 40. år
och till höger satt en gammal Doctor, hwars
namn jag ej feck weta och som också war
änklinge, som jag af deras tal förstod; och
mitt emellan sig hade de en ung och wacker
flicka en Mademoiselle. Nederst wid bordet
satt hennes Far eller bror som jag af änkling-
arnas tal mistanke=wis kunde sluta; men jag
wiste ej hwilken det war af dem som där
såto, Dock tog jag mistanken på en som jag
tyckte war henne lik; Men det hörde jag wist
at den samma, som jag hölt för flickans far
eller bror war en ung Handelsman ifrån Åbo.
Jag satte mig på ena sidan af bordet i midden
af det samma ibland några Herrar, som jag
tyckte woro Studenter och en af dem kallade
de Magister; och jag war klädd i min liffär-
gade klädning. Änklingarna hade mycket fyr
med flickan och brydde henne mycket, samt
raillerade på hwarjehanda sätt med henne;
isynnerhet hwilken af dem skulle få före-
träde hos henne, och på det wiset roade de
hela spislaget och höllo sig mycket lustiga.
Under det de som bäst höllo på med detta
glamm, sade den gamla Doctoren till Made-
moisellen: ”Nej nej min Mademoiselle se ej

97. 
1780. 

Februarii. 

Fråga och 
förundran. 

98. 

1780. 
Februarii.

Spisning och
wälplägning. 

99. 
1780. 
Februarii. 

247

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 247



så mycket på den där unga wackra Herren
där borta med de liffärgade kläderna” (pe-
kandes på mig. N:B:. Jag såg då för tiden
intet illa ut.) ”nej, nog ser jag hur de är: Hon
har större lust till honom än till oss Hans
ungdom förblindar henne. Nej nej min Ma-
demoiselle blif man wid någon af oss, som
äro förfarna män, intet kunna wi fördraga at
han skall sticka ut oss båda och lät intet hans
wackra utseende bedraga henne” m:m: Herr
Capitain Tollet sade derpå: ”Nej tro intet
min Mademoiselle, at jag så snart will släppa
mina barns Informator, honom kan jag intet
mista; ty jag är intet wån honom; derföre ser
Mademoisellen at hennes hopp slår felt åt
den sidan derföre” et: et: Jag för min del war
efterwanligheten blyg wågade knapt se opp,
men ännu mindre säga något ord. Icke heller
förmärkte jag, at hon gaf mig några ömma
ögonkast, såsom Doctorn sade; ty jag förstod
mig ännu så litet på ögonspråket, at jag ej en
gång wiste observera derpå; men aldraminst
kunde jag tänka, at en sådan Mademoiselle
skulle wilja se på en så ringa person som jag
war, eller hysa för mig någon ömhet; utan jag
uptog alt detta, och trodde nästan at detta
endast war ett blott infall af Doctorn.
Wi stego alla upp ifrån bordet och skulle

gå till en annan gård, emedan det war alt för
trångt i rummet icke heller fans i samma gård
något annat rum at gå uti. När wi kommo ut
på gården; så råkte Herr Capitain Tollet sin
Dragon den han stannade wid at tala med ho-
nom såsom han hade begärt; men huru flat
blef icke jag, när jag såg, at det intet war nå-
gon skilnad emellan honom och en soldat. Jag
hadde wäl tilförene hört Dragoner omtalas;
(N:B: I Wästerbotten fins ej något rytteri der-
före war jag härom okunnig) men jag hade
fattat det begreppet om dem, ehuru jag wäl
wiste, at de hörde till Militairen, at de woro
stora betydande Herrar eller at det war någon

hög charge wid militairen som så kallades;
och si derföre föreföll det mig ohöfligt gjort
af Herr Capitain Tollet, at han skulle låta ho-
nom stå ute och wänta tils han hade ätit. Men
nu först när jag kom på landet feck jag lära at
rytteriet kallades så; såsom ock hwad rusthåll
Säteri, Frälsehemman et: wille säga; ty sådana
finnas ej i Wästerbotten.
Jag fölgde sedan Herr Capitain Tollet till

den andra gården i hörnet wid torget, hwarest
wankades Caffe et: Herr Capitain och Doc-
toren gingo strax i kammaren med flera and-
ra, hwarest jag tyckte, at den förr omtalte Ma-
demoisellen äfwen war fast jag ej wist kunde
se det; Men jag stannade qwar i salen med de
andra Herrarna. Jag stod där eller satt på ett
ställe helt tyst efter wanligheten och en par
likadana stodo bredewid mig; men till slut
kom jag wäl i ett litet samtal med en af dem
eller med den som wid bordet kallades Ma-
gister; men samtalets innehåll mins jag ej,
Under det samma kom den nyss förut om-
talte HandelsMannen ifrån Åbo och tracte-
rade mig först med Caffe det jag drack och
tackade derföre, och sedan med win det ena
glaset efter det andra. Jag undrade högeligen
hwarifrån denna wälwilligheten kom; hälst
jag aldrig tilförene hade sedt den karlen icke
heller kunde jag finna, at jag på något sätt
kunde wara känd af honom. Jag tänkte först
at alt detta kunde wara för Herr Capitain Tol-
lets skull den han tänkte jag, känner och för-
modeligen war bekant med; men när jag såg,
at han aldrig det minsta wårdade om honom
eller ådagalade någon bekantskap med; så
fandt jag at den tankan äfwen war misräknad.
Icke heller war detta någon tygellös frikos-
tighet, såsom hos somliga hwilka spändera på
alla dem som de ser; ty då skulle han wäl äf-
wen gedt något glas åt någon af dem som om-
gåfwo mig, men det skedde intet; utan jag war
endaste föremålet för hans wälwillighet och
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frikostighet. Icke heller tilstadde min blygsell
så mycket at jag kunde gifwa mig i tal med
honom eller fråga hans namn. Således kunde
jag aldrig få gåtan uplöst. Jag drack dock 2. a
3. glas och tackade honom, men ej mera
ehuru han böd mig. Sedan wi hade drögt där
en tid, åkte wi bort ifrån hela Nådendals
marknaden och kommo om qwällen till San-
nais rusthåll i Merimasko Capell.

VI. Capitlet. 
Wistandet på Sannais. 

Dagen efter eller Lördagen städade jag ihop
mina saker i min Nya kammare, och straxt
öfwerlefwererade Herr Capitain sina barn
uti mina händer; förmanandes dem ganska
förnuftigt, till lydnad och beskedlighet emot
mig, såsom ock till flit i boken. Och äfwen
mig, at arbeta flitigt med dem. De woro fyra
till antalet, Capitains älsta Son Gustaf, om 11.
a. 12. år gammal. hans 2:ne döttrar Christina
Juljana och Sophia som woro twillingar om
9. år; och den 4. Herr Capitains Systerson
Bernt Adrian Lackman Dessa woro mäst alla
ny begynnare och läste således ej annat än sin
Christendom innanläsning och skrefwo;
Dessutom skulle den älsta eller Gustaf räkna
läsa Geographie och något sådant smått. Och
uprättade jag en läsnings method den jag slog
på wäggen. Herr Capitain sjelf wiste mig på
alt sätt all höflighet; ja då wi skulle spisa wille
han at jag skulle sätta mig i högsätet; jag un-
danbad mig det wäl; men han sade jag wil så
hafwat och Ni måste gjöra mig till wiljes.
Och jag kunde således intet widare wägra.

Min Antecessor uti information för Herr
Capitain Tollets barn war Klåckarens son i
församlingen; en ung Student, som hette (ni
fallor) Lindmark. Han hade warit hos Capi-
tain i något mer än ett halft år och hade

måst för någon tid sedan hafwa honom utur
huset derföre, at han hade instruerat Herr
Capitains hushållerska eller husJungfru hu-
ruledes hon personligen skulle gjöra en resa
till Tyskland, till hwilken resa hon som bäst
hade barlasten inne när jag kom i huset och
fördenskull allaredan geck med spända se-
gell. De hade, så länge han war där ouphör-
ligen gnidit med hwarannan och det som
war det aldra wärsta war, at de aldrig hade
haft någon försyn för barnen. Ty min älsta
Discippel Gustaf Tollet berättade, at hon
många gånger kom in om nätterna och lade
sig bredewid Informatorn på andra sidan
och trängde honom upp åt wäggen. Och på
det han ej skulle sqwalra deraf så mutade de
honom eller ock hotade honom med stryk.
Ett härligt sätt, at förgå sina Disciplar med
godt exempel.

Här förhölt jag mig på samma sätt som hos
Callmeijers; war mycket tyst och stilla wid
bordet och då jag hade ätit geck jag åter
straxt i min kammare icke heller war Capi-
tain fallen för at språka med mig så at det
war ganska tyst wid bordet.

Herr Capitain sjelf war föröfrigit sällan
hemma ty han hölt då som bäst på at fria i
nästa Socken Rimito, till en Fröken von Ger-
ten som bodde på Poiko Rusthåll hos sin Sys-
ter Änke Fru Majorskan Aminof, hwarest
han ofta war. Jag kunde således ej annat än
ibland hafwa ledsamt när jag ej hade någon
utom mina Disciplar at umgås med. För den
orsaken geck jag ock, Söndagen efter bönda-
gen eller 14. dagar efter min ankomst med
min Discippel Gustaf och promenerade på
en wäg och när wi kommo hem, så tilböd
Herr Capitain, som redan satt i slädan mig
at få följa med honom till Nygård till Herr
Capitain Passelberg, jag satte så mig bakpå
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och han tog sin son opp i slädan och for så
bort, då jag hade tämmeligen nöijsamt, dels
med det jag såg på dem spela bräde, dels ock
med det jag där feck tilfälle, at skrinna på
skidor. Om qwällen åkte wi åter hem.

En liten tid derefter kom också Capitain
Passelberg till Sannais, då jag ock war inne
ibland litet. Sedan han hade åter farit bort,
så kom min älsta Discippel Gustaf Tollet i
min kammare och berättade, hurusom Ca-
pitain Passelberg högeligen hade berömt mig
sedan jag war utgången, och sagt: ”det är en
ganska beskedlig yngling han för sig så se-
digt och ärbart upp så at, det är nöije at se.”
Detta kunde ej annat än fägna mig, at jag så-
ledes kunde mina winna deras låford; samt
upmuntra mig at fortfara så godt jag kunde.

Wid min afresa ifrån Åbo, gaf, ibland andra
äfwen Callmeijers dräng Matts mig följande
underrättelse: ”När nu Herren kommer på
landet så skal jag underrätta honom huru
han skall lättast få lagat kläder eller skor et:
det sker när han wid Socknens kyrka i tid
gör sig underrättad om hwar sådana handt-
wärkare bo; där kan Hern bäst och snarast
träffa dem samt komma öfwerens med dem.
Och om Hern intet kan språket så får han
wäl uti någon som kan tolka för sig, och då
blir Hern aldrig oppsat när han behöfwer
något.” hwaraf jag fant at alla wille mig wäl
och jag förgat icke heller, at när jag behöfde
begagna mig af detta rådet.

Uti min enslighet önskade jag högeligen at
kunna få till låns någon viol, för at så godt jag
kunde, roa mig på honom men jag hade ej råd
att köpa mig en; Jag feck då höra, at en bond
gåsse i Könlä by skulle hafwa en. Jag skaffade
mig derföre litet brännewin för at kunna
muta honom och andra som kunde göra mig

någon tjenst. Jag kallade honom så till mig
och talte med honom om saken och han war
så beskedlig och lånte mig sin viol. Och utaf
det jag trakterade honom och hans bror då
och då med litet bränwin, så bödo de ock mig
hem till sig. Och eftersom de ej bodde längre
ifrån mig än ./2. fjerdedels mil så hälsade jag
på dem en par gångor och tog min älsta Di-
scippel med mig. De gåfwo ock mig bränwin
hwilket jag smakte för at göra dem till wiljes;
men jag agerade derföre icke en cammerat
med dem utan tog mig derföre wäl till wara.

Så snart jag war ankommen till Sannais, så
skref jag till Carl G: Thelin och påminte
honom om at betala sin skuld enligt sitt löf-
te, Se Andra Boken, pag: 90. N:B: Han hade
nu rest hem till Öster Botten, och så snart
jag skulle få pengarna, så låfte jag helt säkert
skicka honom hans bok tillhanda, eller ock
war jag nögd med, at behålla boken för de
pengarna om han så tyckte, då jag ock bad
om bref för at få höra hans yttrande i saken;
men sedan den stunden har jag hwarken sedt
något bref eller pengar ifrån honom.

Någon tid derefter reste jag tillika med Herr
Capitain Tollet till Åbo. Sedan wi där hade
bestält wåre ärender reste wi dagen efter
hemm igen. Herr Capitain åkte förut och
hade sin älsta Son med sig; och jag åkte på
en annan släda straxt efter och hade Capita-
ins Betjent Hendrich Hartelin på min släda
och som jag war redan bekant med honom,
så språkade wi under wägen om hwarjehan-
da. Och när wi kommo på Lonoma Öö, ine-
mot Säteriet Storgård, hwarest en gammal
Lieutenant Loning bodde den jag förut re-
dan kände utaf det han tidt och ofta spelte i
bräde om qwällarna hos Callmeijers, så bör-
jade han tala om Lieutenantens Fru huru
hon söp grufweligen och förde en underlig
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hushållning så at de icke en gång kunde be-
tala arendet för Säteriet, till dess ägare. Ifrån
henne kom han till at tala om Herrskaps=
isynnerhet förnäma Fruar och unga Frun-
timmer i allmänhet; men egänteligen om
deras Coqvetterier, hwarom han berättade
flera exempel och många historier. Isynner-
het talte han om huru en Betjent, den han
war mycket bekant med, hade wist honom
flera bref som han hade fått ifrån en wiss
förnäm Fru den han dock icke nämnde, som
innehöllo många rendes vous och ömma ta-
lesätt et: et: Härwid tänkte jag ungefär, som
följer: O! huru mycket har då icke lasten
tagit öfwerhand i den Stora werlden, och det
är under att de kunna gå så långt i sina coq-
vetterier. Ach tänkte jag widare skulle då
icke någon dygdig ibland dem finnas. O! hu-
ru lyckelig wore jag icke om någon dygdig
och beskedlig flicka skulle på ett ärbart och
dygdigt sätt wilja ingå någon förening med
mig: och mån jag icke någon gång kunde
träffa ut för en sådan, så wille jag straxt tro-
låfwa mig med henne. O! Herre, suckade jag,
gör mig en gång så lyckelig, at jag måtte på
få hugna mig af en dygdig flickas ömma och
rena kärlek, och att jag af en sådan måtte på
ett ärbart sätt älskas. et: et: Och måste jag
tillstå, at jag, wid denna hans berättelse,
kände en wärkelig förtrytelse hos mig deröf-
wer, at sådana slynglar skulle bewärdigas
med så förnäma Fruentimmers såkallade
kärlek, och jag deremot wiste åf ingen, som
på ett dygdigt sätt wille hälst tänka på mig.

När jag wid nyss sagde tillfälle war i Åbo, så
aflämnade jag den boken som jag tog emot
af Farbror Callmeijer, Se Andra delen pag:
95. åt Faster efter som Farbror ej war hemma
och tackade för lånet; men några dagar der-
efter feck jag bref ifrån Cousin Cohre tillika
med boken; uti hwilket han skref: at Farbror

hade skänkt mig henne, hwarpå jag straxt
skref tacksägelse bref till Farbror.

När Påsken inföll så fölgde jag Capitain Tol-
let till Rimitto Kyrka för at få biwista Swensk
Gudstjenst, som wid eget Capell ej kunde
fås; ty där Predikades endast finskan. Påska
dagen så blefwo alla Socknens Herrskaper till
middagen budna af Herr Kyrkoherden Avel-
lan, som woro Änke Fru Majorskan Aminof
på Stor Poiko Rusthåll och dess 3. fröknar,
samt dess Syster Fröken von Gerten Capitain
Tollets Fästemö, den sednare måste då nöd-
wändigt wara med och jag feck också en
släng af slefwen, widare war där en Capitain
De la Myhle ifrån Mampä Rusthåll och Hans
Fru och 2:ne Fröknar, och desutom en Fröken
Carpelan ifrån Packinäs, samt Sergeant Rid-
derstadt och dess Fru ifrån Caupila Rusthåll
som låg nära kyrkan. Till detta sistnämnde
ställe blefwo wi budna till Andra dags Mid-
dagen. Wi infunno oss där ock alla och när
de alla hade satt sig till bords, så skulle wäl
också jag sätta mig; nu stod bordet twärs
öfwer golfwet så at jag ej förwisso wiste hwa-
rest ansågs för at wara högsätet eller nedersta
rummet och jag wille wäl icke intaga något
rum som mig icke anstod. Nu war där flere
stolar lediga dels på ändan af bordet men för-
nämligast midt för dören. Capitain De la
Myle satte sig wid ändan af bordet afsöndrad
ifrån alla andra; då wille jag ej gå oppom
honom utan satte mig midt för dören, men
bredewid en Fröken De la Myle. Detta för-
tröt hennes Far Capitain De la Myle som
straxt sade: ”Min Herre är god och makar sig
litet bättre ditåt” (näml:n närmare Fröken)
”at här må blifwa bättre rum.” N:B: där war
ännu flera stolar lediga emellan honom och
mig, Första gången han sade det låddes jag ej
höra det, men satt stilla, han itererade åter
samma ord och jag förstod wäl piken men jag
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blef så nedslagen och irresolu at jag ej kom
mig till annat än rörde litet på stolen, och
låddes ej annorlunda förstå hans påminnelse
än efter orden, jag fant då wäl änteligen at jag
hade bordt byta om rum och sätta mig när-
mare, eller bredewid Capitain De la Myle
men efter det jag intet gjorde det straxt så
tyckte jag at det icke heller då mera passade
sig, at stiga up ifrån mitt rum, utan när jag
såg, at jag hade burit mig tokigt åt hela wä-
gen, så beslöt jag at ej låddas förstå altihop; i
medlertid såto Capitainerne De la Myle och
Tollet och ill=flinte åt mig och mitt upfö-
rande. Och ingen kan föreställa sig huru
mycket detta gjorde mig nedslagen, hälst när
wärden och wärdinnan kommo och satte sig;
då jag märkte, at jag hade intagit deras rum
emedan skålar och fat, som stodo midt för
mig, så mycket behöfde flyttas; ja jag war så
innerligen harmsen och förträtad på mig
sjelf, at jag kunde wara så dum och bära mig
så tokigt åt, dock försökte jag på alt sätt at
intet låta märka mig.
Så snart wi hade ätit och stigit upp ifrån

bordet, så geck Herr Capitain De la Myle
straxt till Capitain Tollet, kyste honom, flinte
och skrattade och sade: ”Du har en ===” hwar-
wid han tystnade, men mente (böffel till in-
formator.) och man kan då föreställa sig hu-
ru häftigt detta skar mig i magen, som isyn-
nerhet den tiden war så gräseligen tyckmyck-
en; men så beslöt jag dock, at på något sätt söka
at förbättra felet. Jag passade derföre på när
wi skulle resa, och wiste mig mycket tjenstak-
tig emot Capitain De la Myle, och när jag hade
hulpit honom at kläda på sig sin respäls så sade
jag till honom: ”om jag på något sätt har för-
brutit mig så beder jag ödmjukast om förlå-
telse.” ”Å aldeles intet” swarte han, hwarpå wi
åtskildes. Jag åkte sedan med Herr Capitain
Tollet till Poiko hwarest wi åkte in; ty där bod-
de som sagt är, Capitains fästemö och han

kunde således ej annat, än dröija där länge.
Utaf mitt redan upgifna upförande lärer min
läsare helt säkert wara öfwertygat om, at jag
ibland dessa fruntimmer gjorde en ganska li-
ten figur; men när man ännu lägger till min
nedslagenhet och oro öfwer den nyss hafda
händelsen på Caupila, så kan man wäl tänka,
att jag satt där, som en statue; ja jag war så fas-
ligt nedslagen, flat och förargat på mig sjelf,
at jag knapt wiste till mig: Och jag kunde så-
ledes icke annat än hafwa på det högsta led-
samt. Herr Capitain Tollet lärer förmodeligen
hafwa märkt detta, derföre proponerade han:
at om jag wille, så stode det mig fritt, at resa
hem och sedan dagen efter skicka hästen til-
baka efter Capitain. Man kan tänka at jag
emottog tilbudet med upsträkta händer och
huru glad war icke jag, at jag slapp derifrån, så
litet war jag den tiden road utaf fruntimmers
sällskap.

Söndagen derefter under det Herr Capitain
war rest till Poiko föll det mig in, at gå och
bese en gunga, som mina Disciplar mycket
omtalte, jag tog då dem med mig, och fant,
at det war något halsbrytande, at wåga sig på
henne på sätt som bonde gåssarna gorde; ty
gungan war icke mindre än 10. a. 12. allnar
hög och icke desto mindre så gungade de li-
kafult öfwer ända, så at de woro circa 20.
alnar i luften, sådana gungor höra till finnar-
nas påsk förnöijelser och skola då nödwän-
digt wara åtminstone en i hwar by. Denna
byn hette Finnilä och låg en half fjerdedels
mil ifrån Sannais. Här hade jag icke häller
synnerligen nöijsamt ty jag hade inga gelikar
at umgås med och geck derföre snart hem. 
D:n 7. April skref jag min Far till och utan

at hafwa ännu fått swar på mitt förra bref, uti
hwilket jag underrättade honom om at jag ha-
de fått Condition samt at jag mådde wäl m:m:.
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Detta året Påskafton spisade jag en rätt den
jag aldrig hade sedt förr, och som finnarna
kalla Mämma och är just deras påsk delice,
ty då skal den nödwändigt finnas äfwen hos
den ringaste torpare; den består uti någon
sårt rågmjöls gröt, som först något kokas och
sedan stekas eller gräddas i bakugn uti näf-
wer ryfwor, då den blir mycket söt och på
botten sätter sig ett sediment, som mycket
liknar sirapp. För min del kunde jag ej äta
mycket af honom i sänder.

Wid denna tiden hölts Courer=möte på
Sannais, då Lieutenanten som Dragon häs-
tarna mönstra skulle, först länge måtte wän-
ta på 2:ne under officerare, som skulle wara
honom till biträde, hwar öfwer han war på
det högsta förargat och då de änteligen kom-
mo så hade ingendera af dem sido=gewär,
och skulle likwist biträda sin förman wid
tjenstgöringen. Den Yngre wid Namn Schly-
ter, blef satt i Civil arest på Sannais tills wi-
dare, om honom wil jag framdeles mera
nämna.

Wid samma tilfälle war ock Sergeant Rid-
derstad äfwen på Sannais och då alt war för-
bi, så kom han och började accordera med
mig om jag ock icke wille emottaga hans
barn äfwen till at informera hwarpå jag ej
stort swarte, men gaf ändock dertill mitt
samtycke, sedan jag feck höra, at Herr Capi-
tain Tollet hade loft, at emottaga dem; sedan
frågte han: om jag icke wille wara nögd med
lika så stor lön af honom som af Capitain
Tollet? hwarpå jag ej synnerligen swarte; ty
jag war så blyg, at jag war nögd med alt hwad
de med mig gjorde.

Samma gång war ock på Sannais en gammal
frälse Inspector wid namn Ingman. Han bör-
jade förebrå mig, at jag aldrig hade warit till

honom. ”Herrn”, sade han, ”har nu warit så
och så länge i Socken, och ej har ännu welat
hälsa på Sockenboarna,69 det är ju ganska
obeskedligt, war god och hälsa på mig någon
gång” et: Jag swarte at jag med det första
skulle hafwa den äran.

Denna wår roade jag mig mycket med, at
följa betjenten Hendriq Hartelin på Orrle-
kar och annat skytte, som han lärde mig; ty
han war altid min anförare, dock umgeks jag
ej altid en cammerat med honom, och war
det mig ej liten förnöijelse när jag änteligen
efter mycket spring hela wåren feck mig en
fågel. En mårgon då jag i ett sådant ärende
war utgången så mötte jag Sergeant Ridder-
stadd, som kom med sina 2. älsta Söner, då
jag feck påökning i arbete.

Skytte war ett nytt nöije för mig som intog
hela min själ. Detta dref mig ock en dag, när
det hade snögat litet, ut at söka någon ny
orrlek. Jag geck widt omkring på okända
holmar fjärdar sund och wikar. När jag kom
hem och berättade för drängen Hartlin min
tour och at jag ej hade hittat någon: swarte
han: ”Det är lycka at Herrn icke kom till at
gå öfwer det och det sundet, som jag hör at
Herrn har gott mycket nära; ty det är mycket
strömt och har altid swag is, ja är till och
med ofta öppet; så at om herrn hade råkt ta-
ga wägen deröfwer, så hade det warit rätt far-
ligt.” Jag fant således åter en ny anledning at
tacka Gud, som så faderligen hade bewarat
mig i en okänd fara.

Nu Min Läsare är det, som min Kärleks His-
toria tager sin början. Jag är wäl öfwertygat
derom, at hwars och ens historia i denna
wägen altid är något besynnerlig, men aldrig
såsom min; eller åtminstone lärer knapt
någon förhållit sig derwid så barnsligt, narr-
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aktigt och besynnerligt som jag. Dock har
mitt uppförande derwid altid warit sådant,
at jag hittils har bibehållit mitt rena sam-
wete. Och det är just i denna Wägen och i
dessa händelser, som jag alt hitintill hafwer
rönt de tydeligaste spår af Guds allwisa rege-
ring af hans godhet och styrelse med mig:
Mig till det aldra bästa när jag det minst har
kunnat tro. Och kan jag ock derjämte tryggt
säga, at utaf alt hwad mig i min korta lefnad
hade hänt, så har ingen ting warit mig till
större nytta lärdom och upbbyggelse än mi-
na kärleks äfwentyr, jag wil derföre nu efter
hand berätta dem med all upriktighet fast ej
derwid förefaller något rätt alfwarligt förr än
nästa år.

Andra Bönedagen fölgde jag Herr Capitain
Tollet till Rimito Kyrka till Swensk Guds-
tjenst. Wi hade ock ärnat at också då gå till
skrift. Wi åkte in om måron på Poiko rust-
håll. Efter en liten stund så lagades fram litet
frukost åt mig och min Discippel Gustaf,
som åkte med mig. eftersom jag war hungrig
så gick jag at äta; hwilket då Capitain Tollet
såg, sade han till mig helt tyst: ”Huru skall
Ni nu äta frukost och tänker gå till skrift?”
min wanliga blyghet tillät mig ej swara nå-
got; men jag tänkte dock, detta tycker jag
mig med godt samwete kunna göra hälst när
jag eftersinnar afsikten och ändamalet af
fastandet; sker icke det, icke derföre, at fas-
tan i och för sig sjelf wore någon Gudstjenst;
utan derföre at öfwerflöd, en mätt och stinn
magbuk icke måtte förstöra wåra tankar och
wår andakt wid Guds tjensten. Och då åter
å andra sidan en hungrig mage, som purlar
skriker och kniper förhindrar samma An-
dakt, bör jag då icke undan rödja detta hind-
ret igenom en måttelig och nätt frukost som
endast släcker hungren. Sådan är mina tan-
kar i detta ämnet. Wi reste tillika med sam-

telige Herrskapet ifrån Poiko både Frun och
fröknarna till Kyrkan, spisade sedan middag
efter wanligheten hos KyrkoHerden och
derpå reste wi om eftermiddagen till Poiko
igen. Och som qwällen, straxt instundade så
lågo wi där öfwer natten.

Dagen derefter, som war en Söndag hölt wi
på stället en liten Gudstjenst och läste ur
Postillan, som Capitain Tollet gjorde, men
sedan wi hade ätit middag och druckit wårt
Caffe, så feck Capitain Tollet uti Hittebarnet
eller Thomes Jones70 kallad den han började,
at läsa uti. At det åhöra fant jag mycket nöije
uti och hade således intet mera ledsamt där.
När Herr Capitain hade läst sig trött, så fort-
satte jag läsningen: Sedan läste åter Herr Ca-
pitain sjelf. Bäst som jag då satt och hörde
på, blef jag hwarse hurusom älsta Fröken
Christina Charlåtta Aminof såg på mig nå-
got owanligt, och som jag tyckte något ömt.
Det är för mig omöijeligt at beskrifwa mina
känslor för det ögonblicket; Det war såsom
hade kall is gådt ner genom hela kroppen
och hjertat började nog häftigt at hoppa i
mitt bröst. Ja jag wiste knapt till mig, ej hel-
ler hwad jag skulle tänka derom. Ja det hade
så mycket mera wärkan på mig, som jag då
som bäst afhörde Thomes Jones och Fröken
Sophias kärleks äfwentyr; men isynnerhet
fästade jag min upmärksamhet på den om-
ständigheten i historien, at Fröken Sophia
älskade Thomes Jones ehuru han war af
ringa börd, och huru han åter igen ej wågade
eller nånsin till trodde sig at hoppas någon
ömhet af henne; detta upwäkte natturligt
wis, den tankan hos mig, at det torde till äf-
wentyrs wara möijeligt, at Fröken Aminof
kunde bära någon ömhet för mig ehuru
ringa jag än war; Ach om så wore tänkte jag,
huru lyckelig wore jag icke då; Men tänkte
jag, så lyckelig lärer jag dock aldrig blifwa.
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Ifrån den stunden hände ej sällan at wåra
ögon möttes med ett språk som war ganska
genomträngande och gjorde ett stort intryck
åtminstone på mig. Dagen efter reste wi der-
ifrån hem.
Ifrån den tiden woro mina tankar helt och

hållit sysselsatta med denna händelsen och
Frökens bild swäfwade städse för mina ögon;
och jag fant en så stor förnöijelse deruti, att
mitt förnuft, som tydeligen förestafwade mig
omöijeligheten af, at nånsin winna en sådan
lycka, på intet sätt blef hörd. Nej twärt om
rann mig i hågen alla de exempel, som jag
hade hört om sådana lyckliga och oförwän-
tade föreningar och giftermål; Min fars rai-
sonemanter i den wägen lågo mig ock i ett
friskt minne; och bidrog ej litet at hos mig
nära ett swagt och otillbörligt hopp. Häraf
fick jag ock anledning, at litet nogare efter-
sinna händelsen i Nådendal; Se 2:ra Boken
pag: 99. torde hända, tänkte jag, at den Ma-
demoisellen kunde hafwa fattat något tycke
eller någon kärlek och ömhet för mig; och at
den omnämnde HandelsMannen så frikos-
tigt tracterade mig endast i afsikt, at söka när-
mare bekantskap med mig, såsom anförwant
af samma Mademoiselle antingen såsom hen-
nes Far eller Bror, hwars önskan han wille ef-
terkomma i det han wille på det sättet lämna
mig ett öppet tilfälle, at igenom honom kom-
ma i närmare bekantskap med Mademoisel-
len. Jag harmades då deröfwer, att jag ej då
kunde räkna ut denna afsikten af hans oför-
wäntade och besynnerliga frikostighet, och
at jag så dumt upförde mig derwid och icke
engång frågte efter hans namn, så at jag sedan
hade kunnat få söka igen honom; ty ifrån
denna stunden fant jag wärkeligen en nyfik-
enhet hos mig, at få weta hwilken han och
den Mademoisellen war och at åtminstone
lära känna dem. Men nu mera war detta mig
aldeles omöijeligt; ty utaf det jag blott den

enda gången såg dem och det drog länge ut
innan jag åter kom till Åbo; så woro deras an-
letes drag så ofullkomlig fästade i mitt minne,
at jag aldrig med wisshet kunde känna igen
dem ibland en sådan myckenhet folk, aldra-
minst henne; dock hade jag mistanka på en
Handelsman, som jag några år derefter feck
höra hette Woivalin och som hade en Syster
ogift; dock wille jag icke fråga honom derom;
och jag är således ännu i samma okunnighet.
Jag har tilförene något talt om Capitain

Tollets hushållerska och hennes intagna bar-
last till en tillämnad Tysklands resa; nu in-
stundade den tiden då hon skulle fullända sin
resa; hon måste således utur huset, och en an-
nan hushållerska skaffas i stället. Han feck
ock uti en änka, som kom dit hon war där wäl
en liten tid, och som hon war munter och
pratsam dock med beskedlighet, så kunde jag
någon gång sitta i hennes rum för at fördrifwa
någon tid hälst jag ej hade något sälskap då
Capitain merendels war borta. Hon skulle då
ibland efter wanligheten spå i kort, och af
hennes spådomar för min räkning mins jag
så tydeligen det hon sade: at fruntimmer
mycket skulle tycka om mig. Detta war wed
för min brasa, så at jag kände huru som mitt
hjerta intogs helt och hållit af uplifwande
känslor, och jag kom ihog min Fröken, och
feck derwid nytt hopp. En annan dag på ef-
termiddagen blef jag kallat i köket ur min
kammare, och när jag kom dit så hade Mada-
men kokt Caffe och böd mig at dricka, hwar-
wid hon gjorde följande ursäkt: ”Jag hade litet
Caffe för egen räkning ifrån Stan, och efter
som Herrn är så beskedlig, så har jag wågat
bjuda Herrn på en kopp, jag hoppas, at Her-
ren är så gunstig och förlåter, at jag bjudit ho-
nom hit i köket; jag hade wäl kunnat bära det
i salen eller i Herrens kammare; men jag will
icke låta små Herrskapet eller någon annan
se det, derföre at folk kunde få anledning, at
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säga det jag wille låcka Herren såsom min fö-
reträderska gjorde med Herr Lindmark, nej
sådant är icke mitt sinne, eller syftemål, der-
före wil jag ock undwika, at gifwa lastaren
rum.” Jag tackade henne för hennes wälwilja,
gjorde henne till wiljes och drack; samt war
nögd med hennes försiktighet, hälst jag sjelf
war nog så mån om at bibehålla ett godt rykte
som hon: hälst hon hade skjäl i det hon sade;
ty jag hade sjelf så många gånger hört min äl-
sta Discippell berätta, hurusom Jungfrun al-
tid drog uti Herr Lindmark alt hwad hon
kunde få uti det hälsta och det bästa, steckt
och sudit, pankakor och wåfflor, Caffe och
alt annat hwad hon kunde plåcka ihop och
hwarmed hon gödde honom och sig i hem-
lighet, dock feck lilla Gustaf merendels wara
med på dessa deras Calaser. En sådan wälwil-
lighet hwarken önskade, begärde eller wän-
tade jag af Madamen; jag gjorde dock, som
sagt är henne till wiljes, men tänkte: om du
ock skulle hafwa någon sådan afsikt härmed,
så försäkrar jag, at du gräseligen kommer at
bedraga dig i hoppet. Hon förblef sedan ej
särdeles länge i huset utan reste därifrån; ty
hon wille icke längre wara där och det måst
för den orsaken, at det fans så ganska litet mat
förråd i wisthuset, at hushålla med. Och jag
måste tillstå, at på intet ställe har jag warit,
där som har warit sådan brist på mat som där,
hälst när sommaren började infinna sig, så at
Herr Capitain måtte, pant=sätta sitt silfwer
och i dess ställe nyttja ten=skedar et: och
hwad som detta egänteligen förorsakade war,
at Herr Capitain denna wår hölpå at låta
bygga en stor Skuta, som ganska mycket
pungslog honom. Den förra hushållerskan
måtte då återtagas sedan hon hade släpt
hwind utur sina spända segel.

Ehuru i Capellet endast hölts finsk Guds-
tjenst, så geck jag dock ofta till kyrkan; ty

fast jag ej förstod stort af Predikan, så kunde
jag dock likafult hafwa min andakt under
bönerna och sången, dem jag gjorde på mitt
Swenska. Där på kyrko=wallen blef jag nå-
got bekant med en Herre wid namn Mört,
som Man Caracteriserade för Commissarie;
det skedde på det wiset at han böd mig in på
en middags sup på ett ställe, som jag märkte
wara en krog. Ogärna wille jag wäl gå in på
ett sådant ställe; ty jag tyckte det wara stri-
dande emot min heder, men jag kunde dock
icke neka honom, då jag märkte at han deri-
genom wille wisa sin wäl wilja och söka min
bekantskap; Han hölt sig snygg och war an-
nars till utseendet tämmeligen hygglig, och
som jag då intet widare kände honom än en-
dast sedt honom några gångor i kyrkan, så
ansåg jag det för en ära at han sökte min
wänskap; och wi blefwo tämmeligen bekan-
ta. Sedan feck jag utaf min Discippel Gustaf
weta, at denne Herren war en Rusthållares
son ifrån Leiclax Rusthåll i Rimitto Socken,
at han ingen ting hade warit eller war utan
endast ägare af ett litet godt skatte hemman
i samma Capell=Gäld, at han hade lärt litet
räkna och skrifwa, war mycket hög och stor
i sit egit tycke och hade således blifwit Her-
re, samt at man endast af höflighet kallade
honom Commissarie. At Han war wid pass
30. års gammal ungkarl, och hade stort hus-
håll, näm:n; dräng, piga, bakerska, brygger-
ska, wäfwerska, gålf= och kläd=tvätterska,
skräddare, skomakare m:m: hwilka alla til-
sammans tagna utgöra ett antal af En enda
han sjelf. Om honom framdeles widare.

Jag hafwer förut omnämnt huru jag roade
mig med skytteri i sälskap med Betjenten
Hendric Hartelin. En wacker eftermiddag
den tiden då snön som bäst hade börjat med
alfware, at smälta hade ofwanämnde Betjent
fått befallning, at gräfwa snön utur ett dike
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i åkern, på det at wattnet, som i myckenhet
stod och sprängde öfwer brädden måtte få
tilfälle at aflöpa. Sedan jag hade gedt mina
Disciplar låf, så geck jag straxt till honom;
om det war i afsikt at rådgöra med honom
något angående wårt skytte, eller blott för at
söka något sälskap emot ledsamheten, mins
jag ej. Sedan jag en liten stund hade pratat
med honom, så började jag hjelpa honom,
om det skedde på det han så mycket snarare
skulle blifwa ledig till wårt skytte eller för at
fördrifwa tiden har jag glömt. I det samma
kom Capitain Tollet åkandes och ärnade sig
till Herr Capitain Passelberg på Storgård,
samt stannade för at gifwa befallningar åt
betjenten. Härwid blef jag tämmeligen flat,
och hade för mycket intet welat, at Herr Ca-
pitain skulle få se at jag arbetade och skåtade
snö med hans Betjent, jag hölt dock god min
och fortfor, men sökte af Capitains min ut-
forska hans tankar derom; jag war derwid
half mislynt; ty jag tänkte: Må hände at Herr
Capitain tror mig wara nog nedrigt sinnad
för at wilja hålla sälskap med hans Betjent
och lefwa en Camerat med honom, han lär
då föreställa sig, huru skickelig jag då kan
wara till at lära hans barn anständighet och
goda seder. Capitain sade icke ett ord till
mig; men såg dock half mislynt ut. Han res-
te, och jag fortsatte arbetet till slut efter jag
engång hade blifwit wåtskodd; och beslöt, at
derefter ej hålla honom för mycket sällskap,
det jag ock någorlunda hölt, utom at wi följ-
des på skytte och sedan wid fiske, då han al-
tid war hufwudman såsom kunnig och wan
wid saken och jag war nyläringe. Dock måste
jag tilstå, at jag ibland, nästan mer än som
hade bordt, hölt honom sälskap, dock bedy-
rar jag aldrig uti något, som war oanständigt
eller nedrigt. Till min ursäkt torde dock
kunna anföras, at jag war i en ålder då man
söker gärna sälskap och andra eller gelikar

hade jag intet, at tilgå; jag war ung och oför-
sökt, samt wan at blifwa handledd af andra;
jag hade lust till skytte och fiske, som drog
mig i hans sälskap och detta till någon slags
förtrolighet i mindre mål; hwartill och 
mycket bidrog hans språksamhet. Han hade
föröfrigit intet den wärsta caractairen; men
det fant jag at han kunde något skryta och
wara stor och högdragen.

Pingst Högtiden inföll, till hwilken jag war
buden till Sergeant Ridderstadd i Rimitto; då
jag reste så mycket häldre dit, som jag med
det samma feck biwista Swenska Gudstjens-
ten. Pingst dagen woro wi alla samteliga
Socknens Herrskaper budna till Kyrkoher-
den Avellan, och du torde ej behöfwa gissa
till min läsare, at jag ej förglömde at se efter
Min Fröken aldra först. Och huru glad blef
jag icke när jag åter feck se henne och ännu
mera när wåra ögon så tidt och så ofta möt-
tes. Men at på något sätt försöka, at tala med
henne derom, det förböd mig, utom mitt
förnuft, min stora blygsell och djupa wörd-
nad; så mycket mindre som jag ganska litet
talade med andra, utan war efter wanlighe-
ten mycket tyst och stilla.

Derifrån fölgde jag Sergeant Ridderstadd
hem till Kaupila, och hade där tämmeligen
roligt, emedan både Herren och Frun be-
mötte mig både med höflighet, förtrolighet
och munterhet, hwarföre jag tog mod till
mig och började blifwa litet språksammare.
Dagen efter eller 2. dag Pingst woro Sergean-
ten och Frun budna till ett bonde=bröllop
på Ruakrauma Rusthåll beläget ./4. mil der-
ifrån. Jag och deras älsta son min Discippel
fingo ock följa dit, om qwällen hemreste wi
åter, men med det förbehåll å wärdsfolkets
sida, at wi dagen efter måtte komma igen.
Om qwällen sedan wi woro hemkomna be-
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rättar Sergeanten huru han war sinnat at gå
ut på tjäder=lek och frågte om jag hade lust
at följa med. hwem war härtill färdig om
icke jag? Wi gingo en half mil bort och om
qwällen kunde wi icke få rätt på någon tjä-
der, men om mårgon feck wi höra en spela
den Sergeanten sköt, och då feck jag lära, at
springa på tjäder, som war för mig ett utwalt
nöije. Tidigt om mårgon kommo wi hem
och wid förbigåendet wittjade wi en mjärda
i en bäck, som hörde honom till och fingo
rätt braf fisk, så at wi hade hem med oss bå-
de fisk och fågel. Wi förfogade oss straxt till
bröllops gården, hwarest wi wäl fingo fru-
kost men intet något Caffe, hwilket så myc-
ket mera förtröt Frun, som hon förmärkte at
en af gästerna en stads jungfru hade Caffe
med sig och i hemlighet drack med sina
wänner. Föröfrigit hade jag där tämmeligen
roligt med dans och andra lustbarheter.

Om qwällen skulle wi resa derifrån med al-
lone och wi togo afsked. wår wäg låg först
öfwer ett sund och gent emot war beläget ett
annat rusthåll Raula kallad, hwarest en gam-
mal Provisor wid namn Åberg bodde; här
stego wi in och Sergeanten bad om at få låna
hans båt för at wittja sina ryssjor, som han
hade i sundet; ”ty efter jag dock nu är här, så
är det ett så tjenligt tilfälle för mig, at wittja
dem”, sade han. Wi klädde om oss litet; ty wi
fingo äfwen låna kläder, och gingo åter ner
till sundet. Fiskwattnet hörde egänteligen
Herr Åberg till; men Sergeanten hade äfwen
fått låf at sättja sina ryssjor dit, hwilka såle-
des lågo om hwarannan; Somliga sågo wi på
och somliga låto wi blifwa orörda, alt efter
Sergeantens upgift såsom sina. Wi fingo
något litet fisk och woro rätt nögda. På wä-
gen säger då änteligen Sergeanten, sedan wi
woro nästan hemma; (och ach jag hade öns-
kat at han hade wetat tiga dermed) ”det war

lycka, at wi fingo så mycket fisk; men jag
måste tilstå at de ej woro alla mina ryssjor,
som wi wittjade; Åberg ägde en par åf dem,
och det war en som wi fingo mäst uti. Jag
kunde wäl göra det; ty jag är öfwertygat om,
at den räfwen, som bor så nära ej lärer hafwa
betänkande wid eller samwette öfwer, at
flera gångor wittja mina ryssjor; ty jag har ej
fått stort.” Hwem kunde blifwa mera flat
och stum härwid än jag; jag blef både mis-
lynt och förargat; skal jag då weta med mig
hafwa bidragit till en tjyfnad en så skändelig
tjyfnad tänkte jag. Han tycks roa sig öfwer
sin ädla gärning (ty war det icke en dråpelig
Adelig öfning) och ursäktar sig med sina
blotta mistankar om Åbergs lika redliga up-
förande förut. Mån detta skall gälla inför
Gud? Det är wäl sant at Åberg war utaf dett
folket, som krypa smila och äro mycket släta
och mjuka under ögonen; men dölja den
långa räfwa=swansen under kappan och haf-
wa skjälmen bak örat, ty han war full med
intriger och skjälmstycken, men tänkte jag;
skal jag då betala lika emot lika, oförrätt med
oförrätt, nedrighet med nedrighet? är detta
at handla efter ett ömt samwetes dom? Är
min misgerning tillåten eller ursäktad ge-
nom min grannes misgärning, eller blir den
sedan för mig låflig, en berömlig gärning? Är
detta at taga en ädel hämnd? Blir man på 
sådant sätt stor? gör man sig icke snarare
brottslig med den brottslige nedrig med den
nedrige; och dett så mycket mera som jag
känner förut den andras nedrighet då jag ef-
terföljer den, och har således haft Min blyg-
sel tillät mig icke, at swara något synnerligt
härpå. Min öfwertygelse sade mig wäl, at jag
ej borde dölja med tjyfwen; men för hwem
skulle jag uptäcka det eller hwartill tjente
den uptäckten jag hade ju inga wittnen? Jag
måste då tyst swälja en nedrighet, uti hwil-
ken jag wiste mig hafwa warit, fast owe-
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tande, medwärkande. Dagen efter reste jag
åter till Sannais med min Discippel.
Sedan jag kom hem blef mitt första göra,

at söka upp någon tjäderlek, för at äfwen för-
söka om icke jag på samma sätt som Sergeant
Ridderstadd kunde få skuta en tjäder. Jag fant
ock riktigt 2:ne tjädrar som spelte, jag sköt
ock; men feck aldrig mera än några fjädrar,
ehuru jag flera nätter geck dit. En natt under
det jag geck dit feck jag se något som jag aldrig
hade sedt förr: något sken, som små stjernor
blef jag hwarse här och där på marken, och
undrade först högeligen hwad det kunde wa-
ra; men sedan påminte jag mig den namn-
kunniga lysmasken, som jag så mycket hade
hört talas om. Detta war ett fynd för mig, som
plåckade åtskilliga; Men kan du min läsare
gissa i hwad afsikt jag det gjorde? Min Fröken
låg mig altid uti tankarna; detta skal, tänkte
jag, blifwa en liten present till henne, jag skall
hafwa det nöijet, at framte detta ringa, detta
obetydliga, som dock är något rart, jag skal
med nöije se henne taga emot dem och hafwa
den glädjen, at se henne wara road af at åskå-
da, at betrackta dem. Hela min själ war inta-
gen af denna tankan; jag såg i inbilningen in-
tet annat än Frökens glädje öfwer dessa rara
kräk; och jag smakade i hela sin widd det nöi-
jet jag förwäntade mig, då jag skulle wara så
lyckelig, at hafwa någonting, at gifwa henne,
som kunde wara roande. Jag förwarade dem
med yttersta sorgfällighet och då jag kom
hem lade jag dem i en ask och war i flera wec-
kor intagen af denna nöjsamma denna smick-
rande inbilningen; ty det drog länge ut innan
jag kunde få det önskade det efterlängtade
tilfället, at wärkställa mitt upsåt. Se sådan är
kärleken, så gör han små saker till högst be-
tydande, så tilskapar han sig tillkommande
sällheter, som han aldrig får eller kan få njuta
annorlunda än för det närwarande uti inbill-
ningen. Och när i werlden är man lyckeligare

än sålänge detta räcker? Och si när man på
det sättet är lyckeligast så är det slut med hela
sällheten.

En annan qwäll geck jag äfwen på samma
tjäderlek, och som jag icke hade lust at ligga
i skogen om natten så beslöt jag at upsöka
den redan omtalte Herr Commissarien Mört
(Se 2:dra Bok p: 120.) som jag wiste ej bodde
långt derifrån. Han war hemma; och jag
hwilade godt hos honom till behaglig tid, då
jag geck till skogs. Åter hemkommen frågte
Herr Capitain Tollet under det wi spisade
middag: om jag hade legat i skogen om nat-
ten? ”Nej” swarte jag, ”jag geck till Herr
Commissarien Mört och låg hos honom tills
det war lagom tid at gå till skogs” – ”Han är
ej Commissarie, han är endast en högfärdig
och inbilsk Rusthållare Son. Är ni bekant
med honom?” frågade sedan Capitain med
en art förtrytsam min. – ”Jag är ej synnerli-
gen bekant med honom; men lärde känna
honom i sistens wid kyrkan.” – ”Det torde ej
wara wärdt, at pläga något förtroligt um-
gänge med honom”, yttrade Herr Capitain
sig ungefär sedan. Är det så, tänkte jag, så
will wäl icke jag fråga efter hans bekantskap:
men jag undrar hwarföre Herr Capitain är
deremot, han ser dock hygglig, snygg och be-
skedlig ut och jag har ej funnit något oan-
ständigt hos honom. Jag fant någon förtry-
telse öfwer, at denna bekantskapen skulle
blifwa mig förment, hälst det war den enda
som jag hade der å orten, hälst ock som han
började wisa mig något förtroende. Men
tänkte jag sedan: Herr Capitain lärer wäl
känna honom bäst och det är bäst at efter-
följa hans råd i den wägen; så torde jag ej
framdeles få något at förebrå mig.

Så snart jag befant mig i min kammare,
drögde jag ej länge innan jag bragte talet
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med min älsta Discippel, på Herr Commis-
sarien Mört. Han började då med sin wanliga
barna öppenhjertenhet at beskrifwa hans
besynnerliga hushållning och enskilta lef-
nadssätt, hwarom jag förut redan litet haf-
wer talat. Men ibland annat kom han äfwen
med följande omständighet: ”Den stållen”,
säger han, ”är äfwen ett kärleks tok; ty för
fem år sedan war han så inbilsk och stor i
sina ögon, at han tiltrodde sig wara wärdig
at få Fröken Hendrietta Aminof på Poiko
och war dristig nog at, medan Majoren deras
far då ännu lefde: komma dit at fria och af
honom sjelf begära henne; men feck till all
olycka intet annat swar, än hwad eld=gaffeln
stälde honom för ögonen, hwilket helt sä-
kert ännu tydligare hade blifwit för honom
demonstrerad på hans rygg=tafla om han
endast hade wäntat några ögnableck; men
han hade redan tagit det kloka beslut, at has-
tigt retirera sig ut.”
Denna underrättelsen war ett dödligt

sting i mitt hjerta; mina förnufts ögon öpna-
des i en hast. Ach! tänkte jag wid mig sjelf, är
icke jag lika dåraktig och lika tokig, som är så
förmäten at wåga älska den äldre fröken Stina
Lotta Aminof. Skulle jag wäl kunna förwänta
mig någon hederligare medfart om jag wå-
gade at begära henne. Jag är wäl en fattig Stu-
dent; men mån jag derföre är stort bättre än
Mörten? Hwad är jag i jämförelse emot hen-
nes stånd? Och är jag då wist om, at hon hyser
någon ömhet för mig? Och lät wara, at så
wore; hwad har jag wäl at föda henne med?
Men jag will ej gifta mig med henne förr än
jag får någon sysla: men ack huru långt borta
synes mig ännu icke den tiden wara? Och
mån hon skulle wilja wänta på mig så länge?
Och om ock så wore; skulle jag icke då endast
hindra hennes lycka? Jag kom också då ihog
min afsikt och mitt upsåt med mina lysmas-
kar. O! huru föraktligt förekom mig icke

detta då. Huru skulle de icke, tänkte jag be-
gabba mig om jag skulle komma och presen-
tera henne en så ringa en så föraktelig gåfwa;
några lumpna maskar, som nu allaredan, se-
dan de hafwa dödt, hafwa förlorat deras
wackra sken, hwad litet wärde lärer hon icke
sätta på dem. Och huru stort tilfälle skulle de
wäll icke alla få till at roa sig på min bekost-
nad och åt min stora dårskap. Detta förnuf-
tiga raisonementet med mig sjelf gjorde, så
mycket, at jag kastade straxt bort mina lys-
maskar, half flat och skamfull öfwer mig sjelf.
Derigenom feck ock mitt hopp om at nånsin
få äga henne, ett helt dödligt sår, och min kär-
lek måste lida någon afbräck; men när låter
nånsin kärleken raisonera med sig, den war
dock hos mig enträgen och gjorde sig ett
swagt hopp där intet hopp war. Under detta
mitt tillstånd emellan ett swagt hopp och
kärlek, den mitt förnuft ogillade, och ett
swagt öfwerwägande af min dårskap, fant jag
dock altid nöije uti, at med mina Disciplar,
tidt och ofta, då jag med dem war utgången i
det gröna, at medelst lottande med blom blad
om den som skulle blifwa ens fästemö. Det
går så till, at en tager en blomma i sin hand
Combinerar ett wist fruentimmers namn
wid hwart blad och låter sedan hwar och en
rycka ut ett blad hwilket honom hälst beha-
gar, då de säges skall blifwa hans fästmö,
hwars namn war förenat med det bladet ha
tog. Och huru glad blef jag icke innom mig
sjelf, när jag någon gång råkte få min älskade
Frökens namn, fast jag aldrig nånsin lät till
det minsta märka mig. 

Emedlertid geck jag någon gång då och då
till fordom Frälse och gårds Inspectorn Herr
Ingman på Kuslax för, at swara hans invite
och förekomma någon ny förebråelse (Se
2:dra Bok: p: 113.) Gubben sjelf och hans Ma-
dame woro tämmeligen ålderstegna Men
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muntra och glada, samt godt wärdsfolk. De
hade flera döttrar, af hwilka några woro
hemma; men jag feck dock aldrig se dem
icke heller skötte jag derom; ty det war wis-
serl:n icke afsikten eller orsaken hwarföre
jag geck dit. Men en fullwäxt, ung, och täm-
meligen wacker Jungfru war altid inne och
förrättade serveringen rätt snält och war
mycket tjenstaktig; Jag fäste dock derwid
ingen upmärksamhet, eller gjorde deröfwer
någon anmärkning, utan språkade endast
med Herr Inspectorn, som hade mycket at
säga om hwarjehanda, men isynnerhet woro
Stats afairer hans största ro at afgöra och af-
dömma efter sin öfwertygelse och begrepp;
hälst sysselsatte honom mycket America-
nernas snart blifwande sjelfständiga Stat och
Krig et: Denna Jungfrun war icke Herr In-
spectorens och hans Madames dotter; utan
någon deras slägtinge, som de förmodeligen
hade tagit till sig, at upfostra; ty hon kallade
dem altid Morbror och Moster. Det föreföll
mig dock underligt, at ingen af deras egna
döttrar nånsin woro synliga, af hwilka jag
dock någon gång såg någon liten skymt ute
på gården; hälst sista gången jag war hos dem
då jag i anledning af alt detta, isynnerhet
under det jag geck derifrån föll på följande
tankar: Mån deras afsikt är, at medelst den-
na tilställning söka at gifta bort denna unga
Jungfrun och försöka om hon skulle kunna
göra något intryck på mitt hjerta, hwarföre
de, för at icke skingra min upmärksamhet
ifrån henne icke wilja wisa någon af sina
döttrar. Derwid hade jag wist ingenting, at
påminna; ty allas deras upförande war heder-
ligt, anständigt och på intet sätt anstötligt,
utan oskyldigt, och så at jag omöijeligt hade
kunnat märka någon sådan afsigt om icke
denna ena omständigheten hade hos mig
därom upwäkt mistankar. Partiet war wisser-
ligen icke aldeles till at förakta i anseende till

flickan, som i anseende både till utseende
och upförande tycktes kunna göra en man
lycklig; hennes förmögenhet lärer dock för-
modeligen warit ingen, utom hwad hennes
Morbror hade kunnat gifwa henne. Men,
tänkte jag är deras afsikt denna, så blir deras
bemödande och wäntan fåfäng; ty min Frö-
ken hade så aldeles intagit mitt hjerta, så at
där icke war något rum ledigt eller någon
ömhet öfrig för någon annan, oaktat det lilla
och obetydeliga hopp, som jag hade; derföre
kunde hon ej gjöra någon äröfring af mitt
hjerta.

Wid samma tid hade Herr Capitaine Passel-
bergs späda barn på Nygård dödt; det skulle
en Söndag begrafwas och lördagen förut blef
jag buden, at bära det till grafwen, min Di-
scippel Gustaf Tollet blef också buden till at
följa med; men Herr Capitain Tollet war
efter wanligheten borta och mäst på Poico
hos sin Fästmö. Men till olycka hade jag
glömt, at observera på hwilket klockslag jag
borde infinna mig, icke heller mintes Gustaf
det. Jag war då mycket willrådig huru jag
skulle göra; ty om jag wäntade till Middagen
och begrafningen wore utsedt at ske före
Gudstjensten, så jorde jag dem ett stort
spratt om jag ej wore tilstädes; geck jag åter
om Måron och den war ärnad at hållas på ef-
termiddagen, så kom jag åter inpå folk då de
ännu icke woro tilreds, at emottaga främ-
mande, jag ansåg det senare för at wara bätt-
re och geck dit straxt då det slog in som jag
förmodade, at alt war ännu i oordning, Herr
Capitaine hade nyss farit till Kyrkan och
fruntimren woro ännu oklädda. Och märkte
jag wäl straxt någon mislynthet hos dem;
men jag war förargat på mig sjelf, som ej
bättre hade gifwit akt på terminen. O Hade
jag endast kommit ihog, at i tid skicka dit
och fråga, så hade jag ej haft denna harmen.
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Icke heller kom jag, at synnerligen ursäkta
min förtidiga ankomst, antingen det war en
fölgd af min wanliga blygsell, eller för det jag
ej täcktes säga mig hafwa glömt termin.
Imedlertid hölt gamla Frun oss något sälskap
och dessemellan fördrefwo wi tiden i det
gröna. Äntel:n geck jordafärden för sig; wä-
gen war ./4. Mil och jag slapp bära mera än
ut ifrån gården, och ifrån Kyrkowallen till
grafwen; ty drängarna buro det, det öfriga af
wägen. Och war detta det första lik, som jag
har burit till grafwen; hwarefter wi drucko
wårt graföl.

Wid samma tid hände äfwenledes, at Betjen-
ten Hartlin kom in en dag i min kammare
sedan jag war entledigad ifrån mina Discip-
plar och med löije wiste mig följande lilla, i
sin art besynnerliga wers präntat (icke skrif-
wit) på en liten pappers lapp, den han hade
funnit uti min förstuga:

”Aij! aij! hjertat swider
När man brist på Könön lider;
Men jag wet ändå
Hwar jag skall få
Någon Könön, som sjelf kan stå.”

”Sådant”, säger då widare Betjenten, ”syssel-
sätta wåra Jungfrur sig med om dagen; stack-
ars flickor det syns uti hwad wånda och nöd
de äro, at de måste lida en så smärtande
brist.” Könön är ett af dem sjelfwa updiktadt
namn på det, som af alla flickor så häftigt ef-
terlängtas sedan de hafwa upnådt det fatala
15:de året. Auctorer till denna bittra klago=
wers war den förr omtalte Jungfrun, som
redan hade warit bort och skeppat upp sin
undfångna barlast men war tilbaka kommen
och köks pigan Anna, hwilka, då de icke
kunde skrifwa började rita efter tryckta böc-
ker, hwilket de gjorde tämmeligen wäl. At de

wärkeligen woro auctorer till denna wers
blef jag öfwertygad äfwen derigenom, at
min Discippel Gustaf, sade sig hafwa sedt
dem pränta och äfwen wiste mig något
annat smått eller någon wers utur någon
bok, som de hade präntat, så at det wist icke
war Betjentens malice, som på deras räkning
hade gjort det, som jag först wille gissa.
Jungfrun, som förmodeligen altid hade i ett
friskt minne de förra nöijen hon hade haft i
min kammare under Lindmarks tid, lärer
med dubbel sorg saknat, sin högst älskade
Könön; och Anna, som helt säkert afwunda-
des öfwer den förras redan gjorda framsteg,
fant utan twifwel denna bristen så mycket
mera tryckande, som hon redan hade måst
lefwa ända till 17. a 18. års ålder i en så smär-
tande saknad. I denna oerhörda nöden, som
wäl till bittraste tårar borde beweka hwart
och ett ömt hjerta, togo de sin tilflykt till
den lättsinniga och sqwalleraktiga pennan,
deras önskans tolk, för at, om möijeligt wore,
beweka något medlidande hjerta, till at
hjelpa dem i deras nöd. De hade kastat pap-
peret i min förstuga, förmodeligen i den
wäntan och det hopp, at jag torde behjerta
deras beklaganswärda tilstånd och afhjelpa
denna bristen. Men (hwad grymhet) bekla-
geligen hade jag i det fallet ett tigerhjerta,
och betjenten war icke heller mera ömsint
eller barmhertig. Hwad honom angick hade
jag wäl fått höra, at han ej altid hade warit
så hårdhjertat emot de stackars flickorna; ty
han hade en son i Åbo, som han wäl ej wille
ärkänna när någon tilfrågte honom, och
hans naturliga högmod, tillät honom aldrig
at offänteligen ärkänna honom för sin son;
men så snart han träffade modren och
honom allena, så kunde han ej afhålla sig
ifrån, at öfwerhopa honom med all faderlig
ömhet, såsom modren skall hafwa för sina
wänner berättat. Men oaktat alt detta; så

Könön. 

135. 
1780.
Junii.

136. 
1780. 
Junii.

262

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 262



måste jag dock lämna honom det beröm och
wittsord, at jag aldrig förmärkte hos honom,
det aldraminsta, under hela den tid jag war
der som war lösaktigt, eller at han i någor
måtto frågte efter qwinfolk, utan förhölt sig
i den delen ganska beskedligt. Torde hända,
at han af sin förra händelse hade blifwit wis,
och i den delen bättrat sig. Och förmodeli-
gen lärer hugkomsten af hans son, den han
för sin heder skull ej tordes ofänteligen är-
känna, gjort honom sedan mera warsam och
sedig. O! huru olycklig är icke menniskan,
när man, igenom sitt egit strafbara förhål-
lande, sätter sig i den ställning, at man nöd-
gas kufwa och dölja de ömma faderliga käns-
lor, som äro så naturliga och annars så ljuf-
liga och behagliga. Jag hafwer ej kunnat för-
neka mig, at gjöra denna anmärkningen,
ehuru jag derigenom har wikit ifrån ämnet;
ty ömma hjertan kunna ej annat än sådant
beklaga. Men åter till min historia.

Wi roade oss imedlertid rätt godt åt denna
deras wers och skrattade rätt mycket åt den-
na swåra bristen, som ingen af oss hade lust,
at upfylla. Betjenten yttrade sig sedan unge-
fär som följer: ”Flickorna måste wisserligen
wara aldeles befängda och hin gifna, när de
kunna gå så långt i sin skamlöshet och skrif-
wa sådant. Och efter de icke här kunna ärnå
det, som de så häftigt eftersträfwa så kunna
de icke heller trifwas här, och jag har hört
Anna flera gångor säga at hon nästa år skall
taga tjenst i staden; samt at hon omöijeligt
wille tjena på landet om hon än feck aldrig
så goda förmåner.” Utgången besannade ock
detta; ty hösten derpå tog hon tjenst i Åbo
och bewekande orsaken war helt säkert, de
tre sista raderna af nyss anförda wers.
Dagen derefter sedan jag med mina Di-

scipplar hade frukosterat i salen och de sedan
hade gådt ut, så war jag då åter allena med be -

tjenten (N:B: Herr Capitain war efter wan-
ligheten borta) då wi ånyo började roa oss åt
Jungfrurnas wackra wers och fälde åtskilliga
yttranden om deras coqvetterie: Men ibland
annat fälde jag ungefär följande uttryck: ”De
lära wäl tro, at wi skola wara straxt williga och
färdiga till at hjelpa dem; men wänta får de
länge och wäl.” Och i det samma kom Anna
utur pig=kammaren, så at jag war säker upå,
at hon och jungfrun hade hört alt hwad wi
hade sagt; ty wi talte med flit något högt, in-
tet skötandes om, om de hörde oss eller ej.
men wårt tal uphörde då straxt.

Jag hade nu länge gådt hafwande med den
tanken, at för första gången försöka mina
prediko gåfwor, men frågan blef då warest
detta skulle ske; på landet kunde jag det icke
göra; ty där hölts endast finsk Gudstjenst. I
Rimito Predikades wäl hwar 3:dje söndag och
förnämsta högtids dagar swenskan; men då
woro altid alla Socknens Herrskaper i Kyr-
kan, så at jag ej wågade första gången wisa
mig för sådana åhörare. Jag beslöt då at i Åbo
aflägga mitt prof i en wecko=predikan i
Domkyrkan, då jag wiste at där ej skulle wara
mycket folk tilstädes. Wid mina lediga stun-
der sammanskref jag efterhand aldeles efter
egna Concepter min Predikan, sedan jag ef-
ter godtycko hade walt mig en text, och full-
bordade henne så godt jag kunde och läste
straxt öfwer henne, som merendels skedde i
skogen där jag, till slut, för at göra mig så
mycket wissare och säkrare stod och predika-
de henne en par gånger. Så snart jag hade full-
komligen beredt mig begärte jag lof af Herr
Capitain, at få resa till Åbo i sagde ärende,
hwilket han icke allenast tillstadde mig utan
ock låfte mig få taga hans slup och därtill
med få Hartlin mig till hjelp, som wäl dessut-
om hade några andra ärender at uträtta; men
resan kunde ej ske förr än weckan derefter.
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Lördagen derpå war 2:dra Stora Bönedagen
då jag reste till Rimitto och afhörde en
ganska wacker Predikan, som hölts af Ba -
taillons Predikanten Hirn, hwarefter jag
straxt med Herr Capitain och lilla Gustaf
fölgde Poiko Herrskapet hem.

Under wägen, som Herrskapet måtte Gå till
fots wid pas en fjerdedels mil wiste jag ett
ställe som war något wått och swårt at kom -
ma fram, dit jag geck litet förut och broade
litet och lade spångar här och där samt ut-
sökte de bästa ställen gå. Detta mitt före ta-
gande tyckte Herrskapet wäl om, det jag
förmärkte icke blott af deras förbintliga
tacksägelse; utan förnämligast af min Disci-
pell Gustaf, som sedan talte om för mig de -
ras förmånliga yttrande derom. Detta kunde
ej annat än mycket fägna och roa mig.

Till bewis på mitt fjolliga upförande allestä-
des tjenar ock följande: Jag mins ej af hwad
anledning jag den gången kom in uti Frök-
narnas kammare tillika med min nyssnämn -
de Discipel; men jag förgäter aldrig hurusom
jag där stod såsom en statue half hängfärdig,
jag trifdes där på intet sätt; Då jag är säker at
en annan därstädes hade funnit sitt största
nöije. Om Fröknarna talte mig till, så swarte
jag wäl; men på ett utmärkt blygt sätt. Jag
war dem således till ganska litet nöije och än
mindre hade jag sjelf [---]. De proponerade
mig att spela för at roa mig; men jag undan-
bad mig det af blott blygsell. Jag geck der-
före så snart jag kunde ut i salen; ty så snart
Herr Capitaine war med eller någon annan
Herre, som jag kunde lita på, så war jag straxt
tryggare. Men jag kunde på intet sätt hålla
Fruntimmer sällskap. 

Denna sommar brukte jag ofta med mina
Disciplar bada och löga i sjön. En dag gaf jag

mig något för långt ut på djupet, så at jag ej
kände botten, ock kunde med möda komma
tillbaka, hwarwid jag blef något altererad
och tackade Gud at jag ej genom min egen
oförsiktighet omkom. Jag feck ock samma
gång rätt ondt i hufwudet. Och sedan war
jag ej ut så ofta, ej heller wågade jag ut på
djupet.
Dagen efter eller Söndags eftermiddagen

tog jag lilla Gustaf Tollet med mig och geck
till Tatis ett Säteri, som låg strax bredewid
Nygård, hwarest bodde en wid namn Åberg
som hade i Nyland warit någon Mönster-
skrifware eller någon annan Upbördsman.
Han hade några gångor bedt mig hälsa på ho-
nom, hwilken visite jag nu wille afbörda mig.
Mitt emellan sistnämnde båda gårdar mötte
wi Fru Åberg, som geck till Nygård; men som
wi råkte gå en liten stig, wid pas 10. steg på si-
dan af wägen, låddes hon ej blifwa oss warse,
hwilket när jag märkte, jag icke heller hälsade
på henne, för at icke störa henne i hennes
gång, tänkandes, at allenast jag råkte Herrn
hemma så war mitt ändamål wunnit, och
Frun kunde utan saknad wara borta; hälst jag
den tiden ej annat kunde än wara blyg och
twungen i fruentimrens sällskap. När wi
kommo fram war wäl icke Herr Åberg hem-
ma; men wi fingo dock höra, at han ej war
längre bort, än utgången, at beskåda sin åker:
wi sökte upp honom straxt och tilbragte ef-
termiddagen någorlunda nöijsamt, fast jag
tyckte förmärka, at han war half mislynt öf-
wer wår ankomst. Jag kom då till at omtala
at jag nästa Tisdag war ärnad resa till Åbo
med Herr Capitains slup. Och så snart han
det feck höra bad han om at han och hans Fru
måtte få följa med. Jag tilstadde det gärna, på
det at sälskapet skulle blifwa så mycket större
och resan nöijsammare, hwarföre jag låfte, at
säga dem till när jag blefwe färdig och gå med
dem sedan till Kyrkan dit jag skulle låta Be-
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tjenten fara med slupen förut, hwarpå han
låfte, at wid min ankomst wara färdig. Wid
behaglig tid geck jag hem.

Efter löfte infant jag mig på Tatis, då de
straxt woro färdiga at afmarchera till Kyr-
kan. När wi kommo fram, så blef jag så häf-
tigt ansat af näsblod den ena gången efter
den andra, i sådan myckenhet, som jag aldrig
tillförene haft eller sedt, så at jag redan bör-
jade frukta för elacka fölgder deraf, men till
all lycka, så uphörde han at rinna i högtöns-
kelig tid. Betjenten kom i det samma med
slupen och wi reste till Åbo.

Jag tog qwarter hos Farbror Callmeijer och
låg hos Chore. Jag war knapt ankommen
förr än jag feck ett bref ifrån min Far. Han
underrättade mig deruti, at Min Morfar hade
dödt den 26. Februarii; och min Stjuf Mor-
mor d: 6. derpå följande Martii, så at de fingo
följas till grafwen. Jag påminte mig då den
sorge=aning jag hade när jag skref i Januarii
Månad till min Far, (Se 2:dra Bok: p: 79.) och
fant då, at aningar wärkeligen gifwas till, och
är en ny egenskap, som Gud har nedlagt i
wår själs natur, som wi icke kunna utgrunda.
Sedan berättar han om arfskiftet hwarwid
han tillägger: ”Jag will ock för dig berätta, at
Morfar och Mormor talte bägge om, at gifwa
dig litet pengar, och Mormor sade på det
sista, at de ärnat dig 50. D: Detta, ehuru det
ej skedt med mans wittne, woro dock släg-
tingarna godwilliga och gåfwo dig efter
deras ord 50: D: K:m:t för hwilket du bör
dem tacka i dina bref isynnerhet dem ifrån
Bygdeå.” [---] I post scripto heter det: ”Du är
född den 18. Decembris 1758.” Jag hade såle-
des swar på min fråga; och kunde därjämte
ej annat, än högeligen förundra mig, at min
gissning, då jag på må=få för Herr Professor
Lefren skulle upge mitt födelse datum (Se

2:dra B: p: 49.) så præcist träffade in på da-
tum, hwilket jag ansåg såsom en Guds skic-
kelse, som, efter jag wille hålla mig wid
sanningen, lät mig ock träffa det rätta datum
i min upgift.
Detta brefwet war wäl ej det, som gaf mig

första underrättelsen om min Morfars och
Mormors död; ty jag hade några weckor förut
ifrån Farbror Lars Ström i Rathan fått swar
på mitt bref af December nästledne år, uti
hwilket han lyckönskade mig till min
wundna nya rang; och säger sedan: ”At den
nådige Guden hädan=kallat brors Morfar
och Mormor, lärer wäl Bror inhämtat under-
rättelse om.” Detta war då för mig en owäntad
nyhet och wille ej så wist tro det; men feck
nu bekräftelse derpå. Min sorg deröfwer war
nu långt drägligare än när jag hade den om-
talte aningen; dock kunde jag ej annat än rö-
ras öfwer en så oförwäntad nyhet. Jag war i
början litet bekymrad om sårge=kläder, hälst
jag hade så litet pengar, at tilråda mig alt ånyo;
men när jag ett litet ögnableck hade besinnat
mig, beslöt jag, at aldrig anlägga någon sorg,
hwilket jag trygt kunde göra på en främ-
mande ort der ingen wiste eller möijeligen
kunde få weta, at min Morfar så nyligen hade
dödt, och jag således kunde undgå en så be-
tydlig kostnad. Denna min tanka communi-
cerade jag med Cousine Chore, för at höra
hans mening, och han gillade äfwen mitt up-
såt; hwarföre jag aldrig uptäckte brefwets in-
nehåll för någon annan, icke engång för Call-
meijers huset.
Herr Magister Sædenius, som hade cou-

verterat min Fars bref, skref som följer. – Han
hade först talt om orsaken hwarföre han ej
feck Råneå Pastorat. – ”Jag har lärt låta mig
nöija med bättre och sämre och glömmer jag
aldrig, at i mitt sinne wörda wår Nations ma-
kalösa Inspectors” (N:B: Herr Professor Bill-
mark) ”så grundade, som muntrande moijens,
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at i mot och med, så wäl som eljest sig wisli-
gen skicka, himlen fägne honom: Lycklig
skattar jag den, som får och wet rätt profitera
af det ljuset wid Academien. Han har gjort
braf karl af mången fattig yngling.
Det gläder mig ganska högt, och ger mig

anledning, at hoppas en lycklig framkomst
för Herr Stenberg, at han så gunstigt behagar
gynna Eder; Nu gäller: ora et labora, Deo com-
mitte futura. D: ä: bed och arbeta och öfwer-
lämna Gudi omsorgen om din tillkommande
framtid. 
Enär I evertueradt Eder i det nödigaste, lä-

rer wäl han efter wanlig ömhet gunstigt re-
commendera till någon tjenlig Condition; gå
aldrig ifrån hans goda råd. ===
Studera nu flinkt och grundeligen, för at

bli ej allenast förswarlig karl, utan ock ut-
märkt för lärdom och dygd; ty tiderna äro så-
dana, at mediocreté icke hjelper. Men ett råd
wille jag gifwa, som jag ser wäl grundat, at
nemligen lära finska språket, och icke förak-
tadt, utan med lust öfwat ifrån första Acade-
miska åren, höra Predikningar et: och tala
mer och mer; för sådana går här owanliga fort
i Torneå församlingar, som äro goda sysslor.
jag tänkte ock så som är bekant då jag länge
sedan warit en liten Pastor, men annat hind-
rade tils widare, lägligt tilfälle yppas, at kom-
ma dit ännu. Det går an at lära wäl om man
är flitig och hugad, hälst från yngre åren.”
=== Han frågar här efter åtskilliga Perso-

ner.
”Nu skickas 54. D: K:m:t. 4. ifrån Er Kära

Far för jämnheten skull öfwer 50. som afledne
Morfar skänkt.
Mathias Tegman i Upsala har hälsan och

mår wäl, men behöfwer pengar, torde ärna sig
till Åbo framdeles.”

Dessa pengar lågo i brefwet, som jag riktigt
feck om händer, hwilket högeligen gladde

mig. Och af dessa brefwen fant jag, at mitt
sista bref då ej ännu war framkommit.
Då han nämner om flit i studier, nödgades

jag göra mig den förebråelsen, at jag wist icke
hade warit så flitig, som jag hade kunnat och
bordt wara.

Angående rådet, at lära finska språket, så föll
det mig aldeles icke i smaken icke för det, at
jag fruktade för sjelfwa språket; utan för det
jag war öfwertygad om, at ej så wäl kunna
lära det, at jag icke skulle blifwa hindrad, at
i mitt ämbete åstadkomma all den nytta till
själars salighet som jag borde, och då wore
jag ju brotslig, som hade lupit dit jag ej war
kallat. At tiderna kunde wara swåra, at kom-
ma fort uti fant jag wäl wara sant; Men jag
tyckte at det åter war at twifla på Guds för-
syn och hjelp, om man likasom med wåld
will tränga sig i det ämbete, som man ofull-
komligen genom egit förwållande skulle
kunna upfylla hälst då icke nöden twingar,
och då man har tilräkeligt hopp om at kom-
ma till de orter där man med tillhjelp af mo-
dersmålet långt bättre skulle kunna upfylla
sina ämbets pligter. Och månne icke Gud nu
äfwen såsom förr (hwarpå wi hafwe i histo-
rien många exempel) oaktat denna tidens
trängsel och intrigver, skulle hafwa några
medel öfriga, at forthjelpa dem, som han
finner för godt, och som han wil hafwa till
sina redskap at göra någon nytta ibland sitt
folk. För öfrigit böre wi ju wara nögde både
med den mindre, som större låtten, hwars
(N:B: den sednares) otilbörliga eftersträf-
wande altid är syndigt. Sådana woro mina
tankar i detta ämnet, hwilka jag framdeles
får tillfälle at tydligare utlägga.
At Herr Mathias Tegman funderade på, at

äfwen komma till Åbo, war mig ej rätt särde-
les angenämt, för den orsaken, som jag p: 313.
i 1:sta. Boken har omnämnt. Dock tänkte jag
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må han göra huru han wil, där kan wara godt
rum för oss båda, då jag ej nödgas wara i hans
sälskap mera än jag will.

Detta brefwet hade jag wäl straxt beswarat;
men jag wille hawa anstånd därmed tils jag
hade predikat första gången, för at få fägna
dem med den glada underrättelsen; men det
drog längre ut än jag förmodade; ty när jag,
straxt efter jag hade ögnat igenom omtalte
bref, geck till Herr Regements Pastorn
Montszelius, som war Herr DomProsten Ga-
dolins Adjunct och begärte at dagen efter få
predika, hwarföre jag sade mig änkom wara
rest in till Staden; så feck jag det swar, at det
då ej kunde ske; ty en annan hade åtagit sig
det och beredt sig därtill, ”som jag icke nu
kan gifwa återbud. Hade min Herre förr låtit
weta åf sig så hade jag gärna gifwit mitt bi-
fall dertill.” Detta hade jag wäl gjort; men jag
wille först skrifwa och wäl bereda mig till
min predikan, ty tänkte jag: om jag begär en
wiss dag, så kan det wara owist huru jag hin-
ner bereda mig dertill, bättre är, at jag små-
ningom och utan bråska får skrifwa henne.
Jag wille dock icke upgifwa denna min or-
sak, utan förebar något annat. Jag frågte ho-
nom sedan: när det då skulle kunna skje?,
hwarpå wi kommo öfwerens, at jag skulle få
komma tillbaka efter 3. wecker, så wille han
tilstädja mig predika ehuru jag ej hade ve-
niam concionandi; ”ty jag wet”, sade han, ”at
det aldrig kommer mycket folk i kyrkan.”
Hwarpå jag dagen efter reste tilbaka med
mitt sälskap. I början af wägen så styrde först
Herr Åberg ett godt stycke eller till Nåden-
dal; då han bad mig styra så länge som han
stopte i sin pipa, eller hwad det kunde wara
han förrättade. Derefter kom han åter och
wille styra, men jag hade ej lust at lämna sty-
ret ifrån mig; ty jag war af det göromålet rätt
mycket road; han förnyade sin begäran; men

jag ursäktade mig dermed, at jag wille lindra
hans beswär; Då jag tydeligen förmärkte, at
han blef rätt mycket mislynt öfwer mit en-
trägna nekande; men jag tyckte at efter som
slupen hörde oss till, så war jag nog så berät-
tigad till att få styra, som han. Hans Fru kun-
de då ej längre tiga; utan sade på spe: ”Hör
du min Wän, lätt honom få styra, du ser ju,
at han gör det så öfwermåttan wäl, det går ju
straxt fortare sedan han kom till rordret” et:.
Detta alt låddes jag icke förstå annars än ver-
botim, och swarte icke heller ett enda ord
derpå. Herr Åberg lämnade mig då i fred,
fast han gaf mig samma beröm, som jag med
lika tystnad beswarade. Som det nu började
lida nog mycket på qwällen, så blef detta
Herrskapet sömniga, hwarföre de roade sig
med at sofwa, och jag seglade rätt wackert;
ty det blåste ganska litet; hwarföre det geck
nog sagta. Emot midnatten waknade detta
Herrskapet och då de sågo, at ganska litet
återstod till Merimasko Kyrka där de skulle
landstiga, så sade Frun åter med samma iro-
nie: ”Ach hwad det har gådt fort för Er Herr
Stenberg, Herrn har seglat som en hel karl,
äro wi icke framme redan, jag trodde oss
knapt wara halfwäx; wi äro Herrn mycket
förbundna, som har förhulpit oss så snart
fram.” et: Jag teg efter wanligheten helt stilla
och lämnade henne frihet, at tro mig wara så
dum och uptaga alt detta såsom wärkeligt
beröm; ty då wiste jag, at hon åtminstone ej
feck det nöijet, at wetat sig hafwa förträtat
mig igenom sitt ironiska beröm. I det samma
hade wi landat; då wi skildes åt, å ömse sidor
hwarken nögda eller rätt fullkomligen mis-
nögda med hwarandra, tackandes å ömse
sidor för godt och roligt rese sälskap, fast wi
både woro rätt glada öfwer skilsmässan; då
de ock rätt noga aktade sig för, at bedja mig
någon gång hälsa på dem.
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Utan at dröija fortsatte jag med Betjenten
min seglats, och som wädret war ganska
makt, så hant jag ej hem förr än mårgonen
derpå klåckan wid pass 8. Herr Capitaine
war ej hemma. Under det jag då geck af och
an i salen emedan jag wäntade på frukosten;
så kommo straxt den förr omtalte Jungfrun
och pigan Anna i kammar dören och sedan
de hade bedt oss wara wälkomna hem, bör-
jade de, at berätta oss, huru som de hade fått
höra något folkprat om oss alla 4. som wore
ganska allmänt i hela Capell=Gäldet. Jag
frågade då straxt, hwad det war och bad dem,
at ej dölja något för mig. De började då at
berätta hurusom rycktet aldeles icke sko-
nade wår heder; utan hade utspridt Det jag
och Betjenten lefde i den aldra största otukt
och liderlighet med Jungfrun och Pigan
Anna. Det oroade mig wäll något, at få höra
det mitt goda namn och rykte så illa hante-
rades; Men huru innerligen war jag icke der-
emot i mitt hjerta glad och förnögd öfwer
den oskuld, som mitt samwete så frimodigt
förklarade mig äga, i detta fallet: Ja jag kan
ömijeligen beskrifwa högden af den ljufwa
förnöijelse, som mitt hjerta smakade öfwer
den renhet och oskuld, som jag wiste aldeles
osminkad hörde mig till. Ja, tänkte jag,
ondskan till trots, skall aldrig tadlet och be-
lackaren, som så oskyldigt angriper min he-
der, wara mägtig, at störa mitt sinnes lugn,
så länge jag äger detta goda samwetet. Jag
will oförskräkt, bemöda mig at med lika
oskyldigt upförande härefter, som hittils
tilstoppa munnen på det ilskna tadlet och
afwunden, samt öfwertyga de rättsinnige
och rättänkte om min oskuld, och winna
deras beröm och aktning; så kunde jag då
trygt sätta mig öfwer bakdantarens prat och
förakta den lastfulla allmänhetens beröm
och wänskap. De fortforo at widare beskrif-
wa omständigheterna af detta sqwalret. Så

och så hafwer den och den sagt och så och
så den och den, den har fått höra det af den,
och den åter af en annan. Isynnerhet har
Klåckaren och hans hustru, härmed warit
mycket sysselsatta (förmodeligen för at
mildra och förringa dermed sin Sons fel och
för at utösa sin galla emot wår så kallade
jungfru, som endast, efter deras ord hade
förfört deras menlösa Son). Men isynner-
het leder detta sqwalret sig ifrån Prestegår-
den sade de; ty Capellanen Tellenius och
hans fru egenteligen hafwa det utspridt.
Wid det jag detta hörde kunde jag ej annat
än högeligen förtryta, at de som borde wara
androm ett ljus i församlingen, skulle begå
en så nedrig gärning, och så omenskligt be-
röfwa heder och ära af oskyldigt folk, som
aldrig har förfördelat dem så mycket som
lagt 2. stickor i kors i förwäg för dem. På alt
sammans swarte jag dem som följer: ”Lät
man folket prata och tala hwad de willja och
känna; man kan ej hindra dem det nöijet och
beswäret, det tröstar och tilfridsställer mig,
at jag mitt samwete wet och känner min 
oskuld, såsom I sjelfwa bäst med mig weten.
Det är aldeles omöijeligt; at blifwa aldeles fri
för tadel och folkprat; ty man må komma på
hwad ort man än will; så skal ändock folket
hafwa något at säga och mätta sin pratsjuka
med så at ingen blifwer fri ja icke en gång
den renaste dygd.” Sist gjorde pigan Anna
slut på alla sina berättelser med följande ut-
tryck: ”De säga ock, at Herrn har sagt: At wi
torde tro och tänka, at Herrn och Hindrick
skulle wara straxt williga och färdiga till at
hjelpa; men at wi skulle få wänta länge och
wäl.” Wid dessa orden blef jag half flat, då
jag igenkände de ord, som jag för någon tid
sedan hade fält i salen, då jag och Betjenten
roade oss öfwer deras wers om Könön; (Se
2:dra B: p: 137.) så at jag i hast icke kom mig
till at swara något derpå: icke derföre at jag
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skämdes för mina ord, som mera kunna
lända mig till beröm än nesa; utan deraf, at
jag aldrig hade warit wan at ordkastas, och
har sällan i hast kunnat finna mig, till at
gifwa något lämpeligt swar, förr än efteråt
då tilfället war förbi. Emedlertid geck Anna
i kammaren och tilslöt dören med en slags
stålt och förnögd min öfwer den seger och
hämnd hon tyckte sig hafwa fått i det hon
fick torka i mig mina egna ord. Jag förstod
då at hon wille med dessa sista orden låta
mig höra, at hon hade hört mina ord och at
hon på det sättet till slut af berättelsen wille
hämnas; men jag trodde ändock at de hade
sagt sant alt det öfriga om folk pratet.

Jag beslöt då at med det första gå till Preste-
gården för at säga dem sanningen och tacka
dem för deras wälförhållande, hwilket jag
satte mig före, at göra Söndagen derpå. Min
Älsta Discipel fölgde wäl med mig till Kyr-
kan; Men som jag icke wille, at han skulle få
höra wårt samtal i detta ämnet, så bad jag
honom, at gå hem, hwilket han war så be-
skedlig at göra. När jag kom dit blef jag med
all uptänkelig höflighet bemött och tackad
för det jag gjorde dem den äran, och när de
frågte hwarföre jag icke tillät min Discipel
följa med in, så förebar jag någon passande
ursäkt. Jag undfägnades der både med en
smaklig middag och Caffe, samt med ett
gladt och muntert umgänge och samtal. Men
som jag icke hörde det aldra minsta ord, som
stötte på det omtalta sqwalret, så wille icke
heller jag röra derwid ehuru jag 2. a 3. gångor
hade öpnadt munnen för at wäcka frågan;
Men jag tänkte straxt det är bäst jag tiger; ty
ju mera man rörer i l=t=n desto mera lider
det ehuru oskyldig man än är.

Wårt samtal war imedlertid om hwarjehan-
da ämnen. Ibland annat började Herr Com-

ministern, at tala om sin Kyrkoherrde Herr
Professoren Nääf i Åbo, som hade detta Ca-
pell jämte Reso och Nådendals Församlingar
till sitt Annexe Han war en Swensk Herre
och war mycket litet finska språket mägtig;
”när han första gången skulle predika här s:
h: (som annars mycket sällan händer) och
hade låtit en sätta öfwer sin predikan åt sig
så hade han i sin predikan en sådan liknelse:
At likasom en swag och klen Torpare=koija af
ett häftigt stormwäder lätteligen kan omkull=
kastas; altså et: === desse orden öfwersatte
han wäl riktigt och gaf på ordet: Torpare=
koija med ordet: Torparin maja (med accen-
ten in penultima) men när han läste öfwer
och predikade, så sade han Maija (eller så
som detta qwinno namnet uttalas) så at han
började berätta hurusom Torpar Maija lätte-
ligen af ett stormwäder omkullfaller, hwaröf-
wer blef ett allmänt löije i Kyrkan. Han är
wäl nu”, fortfor han, ”mera mägtig i språket,
men det går ändock så bakwändt för honom
utaf det han så illa accenterar orden, at man
har swårt wid, at förstå honom.” Likaledes
hände en annan Swensk Prest något längre
tilbakas, som ofta i sin predikan uprepade
dessa orden: När den onda andan djefwulen
går ut af menniskone, wandrar han omkring
torra platser, söker efter hwilo, men finner ingen.
et:Hans öfwersättare, som war en stor skalk
gaf på finska det ordet: djefwulen (som med
rätta heter piru) i det ställe med ordet pieru,
som betyder f=s; så at det blef: när den onde
anden f=s=n går === etc.

Denna löijliga berättelsen, som han ökade
med ännu flera sådana, ökade icke litet min
olust och motwillighet till at lära finska
språket för at blifwa finsk prest; ty det skad-
liga och afskywärda härwid war mig så tyde-
ligen målat för ögonen; så at mina grundsat-
ser blefwo fulkomligen styrkta; och jag fant
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hos mig den största afsmak derföre. Hwilket
jag anser såsom en Guds skickelse; nämli-
gen, at jag feck höra denna berättelsen, för
at stadfästa mina tankesätt i den wägen, och
blifwa bewäpnad emot de anfall, som jag
ännu af Mag: Sædenius och andra hade at öf-
werwinna.

Sedan jag hos dem förnöijsamt hade fördrif-
wit eftermiddagen, så geck jag hem och
tänkte: Aja; de wågade icke, at förebrå mig
saken ehuru herr Comministern (såsom An-
na sade) hade hotat at tiltala mig derföre, nu
har jag wisat, at jag icke är rädd före, at läm-
na honom tilfälle dertill; ty jag trodde at
sqwalret wärkeligen war sant. Sedan hörde
jag aldrig det minsta ord om detta sqwalret,
hwilket sedermera kom mig, at tro, det jung-
frun och Anna sjelfwa hade upspunnit alt-
sammans för at hämnas på mig för mitt
förakt och ohjelpsamhet emot dem.

Wid denna tiden hade Herr Capitains nya
Skuta så mycket hunnit blifwa färdig, at hon
skulle löpa utaf stappelen, till hwilken dag
Herr Capitain hade bjudit till sig samtelige
Poiko Herrskapet. Jag gladdes wäl deröfwer
innom mig sjelf, at jag åter skulle få tilfälle
at se min fröken; men när jag åter påminte
mig Mörtens frieri så fant jag huru fåfängt
hopp jag gjorde mig och derwid kunde jag ej
wara synerligen glad. Herr Capitain hade ti-
digt om mårgon skickat Betjenten med slu-
pen för at afhämta detta Herrskapet; Men
när wi det minst förmodade, så hade wi Fru-
entimerna i Salen. Saken war den: när de
hade kommit dit de borde stiga i båten, så
war Betjenten ännu icke ankommen, hwar-
före de togo det partiet, at promenera, nej
rättare traska landvägen ända fram. De gingo
derföre öfwer berg och dalar, åkrar och wåta
ängar, kärr och morass, öfwer bäckar och

ibland ris på smala stigar, och togo en liten
vägwisare i första by de kommo till, så at wi
högeligen undrade huru, de wågade och år-
kade gå den aldra sämsta wäg hela 3/4. Mil. 

Så snart jag war blefwen klädd geck också jag
in at hälsa på Herrskapet, och satte mig se-
dan efter wanligheten på en stol en tyst åhö-
rare, af hwad som sades; Men mina ögon
woro långt ifrån likaså stumma, som min
tunga, de woro wist icke sysslolösa. Jag böd
wäl till i början, at förbjuda mina ögon det
kära nöijet, at med min fröken tala ett språk
som jag icke, (utom at synas lika förmäten
och inbilsk, som Mörten) hade bordt tillåta
dem; men så snart jag tyckte, at hennes ögon
likaså begärligt sökte efter ett sådant stumt
samtal som mina, så försummade icke heller
jag at iaktaga hwart ögonblicks tilfälle därtil,
och det hände ej sällan, at wi läste i hwarand-
ras öma blickar de tankar som wi å ömse
sidor önskade lämna hwarannan del utaf: 
Åtminstone tyckte jag så. Hwilka tankar
hwälfde då icke i min hjerna? Ach! tänkte
jag, Mån jag kan wara så lycklig at hafwa
wunnit ett så förnämt och så sedigt fruntim-
mers ömhet och kärlek: O! huru intog icke
denna tankan hela mitt sinne; jag kände wäl
hos mig en lifgifwande glädje; men huru
swag gjorde icke hogkomsten af min ringhet
fattigdom et: men isynnerhet Mörtens äf-
wentyr, denna glädjen. Rätt som mitt sinne
war upfylt med hopp, med möijeligheter, och
at framtiden kunde oförtänk hafwa sig för-
behållit något medel för at förena mig, med
en så dyrbar person; så såg jag åter strax
1000:de hinder, swårigheter och omöijelighe-
ter och alt mitt hopp war förswunnit, så at
jag likasom swäfwade i en tökna. Dock så
länge som jag hade det nöijet, at hugnas med
frökens ögonkast, så kom jag wäl ej stort
annat ihog än en lycklig fulbordan och fram-
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gång i min önskan och jag såg knaft några
hinder på långt håll; men så snart jag war al-
lena så famlade jag i dessa omtalte målnen.
Tilfällen yppade sig aldrig, at få tala med
henne några ord; och om jag ock hade haft
tilfälle dertill, så war min blygsell och wörd-
naden för henne så stor, at jag omöijeligen
hade wågat, at göra det knaft annars tala med
henne mycket mindre wågade jag akta på til-
fället som bäst jag få fatt och stal fram, helt
oförmärkt (för at icke af de närwarande
blifwa observeradt) till Min Fröken den ena
blicken och ögnekastet efter det andra, så
blef jag half förwånad at blifwa warse, at min
Frökens medlersta syster eller Fröken Hend-
rietta, som satt bredvid Henne, äfwen bör-
jade se på mig, med samma liflighet och
samma drift som den förra, åtminstone
tyckte jag så. Detta kunde wäl ej annat än hö-
geligen flatera min egenkärlek; men det war
ändock långt ifrån, at jag war nögd därmed.
Ty som den äldre Frökens bild allaredan hade
intagit mitt hjerta, så kunde den yngre då
mera ej göra något intryck på det samma,
ehuru som war långt wackrare, ja nästan en
fullkomlig skönhet, som hade fin hwit och
röd hy och wackra blångda ögon och wacker
wäxt. Hennes sinnelag finner läsaren sjelf, at
jag ej war fallen at utgrunda dels för det jag
så litet war i hennes sälskap men förnämli-
gast för det jag den tiden på intet sätt ägde
den konsten, at Conversera med Fruntim-
mer. Dock tycktes hon wara mycket sedig
och beskedlig; men geck dock ej i den delen
upp emot Min Fröken, som tycktes wara
sjelfwa sagtmodighetens mönster, och ägde
en stilhet och sedighet i upförande, som war
aldeles efter min smak. Hennes sinnelag
kände jag föröfrigt intet för ofwannämnde
orsaker skull. Hon war brunet med par
wackra ögon, som jämte deras eldighet tyck-
tes röija något melancholiskt humeur; war

äfwen något fräken=ärrig, men föröfrigt be-
gåfwad med rena och behagliga anletes drag,
som gjorde hennes ansikte om icke skönt
dock wackert. Hennes wäxt war förträffelig
och öfwerträffade Hennes Systers. Den yng-
sta Systern war knapt blefwen fullwäxt; men
ej begåfwad med så behagligt utseende, som
hennes äldre systrar. De hade alla af sin mor
warit så lyckeliga, at undfå en ganska god och
förnuftig upfostran, hwilken rögde sig i alt
deras upförande, som wida wägnar, ja som
natt och dag, war skild ifrån Cousinernas
Callmeijers och deras sälskaps förr beskrefna
upförande, (Se 2:dra B: p: 63.) och som gjorde
dem dubbelt älskans wärda i allas ögon. Så-
dant war dessa älskanswärda personers port-
rait; som jag på detta stället ej hafwer kunnat
undgå, at meddela. Då jag nu som sagt är,
märkte, at Fröken Hendriette tycktes til-
sända mig lika ömma ögnakast, som Min Frö-
ken, så sökte jag at på alt sätt undwika dem,
halfmislynt öfwer det, at jag fruktade, det
hon skulle tilägna och tildöma sig mina öma
och eldiga ögnakast, som jag endast ärnade
min Fröken; eller at åter denna sednare kun-
de tänka, at jag wille dela min ömhet med
hennes syster, och Hon således skulle få ord-
sak at beskylla mig för ostadighet. Likasom
jag allaredan hade warit förwissad om min
Frökens kärlek och öfwertygat om Fröken
Hendriettes lika ömma och kära ändamål,
som dock blott kunde hafwa warit observa-
tions ögonkast. Se således är kärleken i sin
blindhet altid färdig, at utaf det aldraminsta
dömma och sluta till egenkärlekens förmån.
Jag kunde dock icke afhålla mig ifrån, at då
och då se efter om Fröken Hendriette skulle
fortfara med sitt ögonspråk och jag tycktes
erfara at hon så gjorde, hwarföre jag med
dubbell flit undwek dem.

Sedan wi hade ätit middag och druckit Caf -
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fe, begåfwo wi oss till skutan, Herr Capitains
yngsta Son lilla Herr Frans Ferdinand 3. a 4.
år gammal war äfwen med; och som ingen,
utom hans systrar, som dessutom hade nog
göra för at sköta sig sjelfwa, wårdade sig om
honom; så tog jag honom i handen för at led-
saga honom, dels af medlidande öfwer ho -
nom, dels ock för at wisa Herrskapet men i
synnerhet min Fröken, at jag hyste ömhet
och medlidande med barn; och han hölt sig
också troget till mig. Det wäntades endast på
wår ankomst och straxt därpå lopp skutan
ganska lyckligt af stappeln, till allas vårt sto -
ra nöije, och kallades efter Fröken von Hjer-
tens eller Her Capitains fästmös namn.
hwarpå wi åter gingo hem. 

Herrskapet lågo om natten på Sannais och
dagen efter skulle de resa hem. Herr Capitain
sjelf hade omöijeligen tid, at beledsaga dem
för arbets folket skull, ehuru gärna han för-
modeligen hade welat: derföre tillät han mig,
at tillika med Betjenten beledsaga dem öfwer
sjön tilbaka och du lärer finna min läsare, at
jag ej war misnögd med denna Commission.
Lilla Herr Frans Ferdinand skulle då nödwän-
digt följa med, hwilken jag måste ledsaga. Jag
fatta mig at styra och drängen rodde. Under
wägen språkade jag emot wanligheten myck-
et med Herrskapet; ty efter der war ingen
annan så måste jag föra ordet och swarte Fru
Majorskan och Hennes Syster Herr Capitains
Fästemö så godt jag kunde på deras frågor och
gaf up skäl och orsaka till hwarjehanda, som
de talte om, hwilket gjorde, at jag hade rätt
nöijsamt fast Fröknarna mäst tego. Sedan wi
woro komna ett stycke utpå sjön, hwarest
wädret litet spelte blef jag hwarse hurusom
lilla Frans Ferdinand började mycket frysa
hwilket tiltog alt mera och mera, så at jag såg
stor nöd på honom; icke heller hade hwarken
jag eller Betjenten någon kappråck eller sur-

tout, som jag hade kunnat linda omkring
honom, jag hade wäl gärna klädt åf mig min
jacka till den ändan; men det kunde jag icke
heller göra i Fruntimmernas närwaro; Jag be-
slöt derföre at låta honom uthärda tils wi
skulle hinna dit wi skulle landstiga, som ej
war så synnerligen långt borta. Wi måste
landstiga långt förr än man wanligen plä-
gade, af orsak at det war starkt utfall, så at wi
ej på något annat ställe kunde slippa i land,
hwarigenom wägen at gå för Fruntimmerna
icke allenast blef längre; utan ock war ganska
ellak. Jag fant wäl då min skyldighet wara, at
följa Herrskapet för at beledsaga dem öfwer
den ellaka wägen, samt lägga spänger på el-
laka ställen, så mycket mer som min hog der-
jämte ganska häftigt lekte på, at, så långt
möijeligt war, få följa min Fröken, såsom ock
såg jag den anledning Herrskapet skulle få at
tro mig wara obelefwad om jag ej upfylde
denna min skyldighet: Men lilla Herr Frans
Ferdinands stora nöd låg mig för klart för
ögonen, så at jag häldre lätt Herrskapet tro
hwad de wille om min förmente obelefwen-
het, för at så mycket förr upfylla en mera
wärkelig och mera nödwändig skyldighet, at
hjelpa ett litet barn i sin nöd, ja jag längtade
just efter den stund, de skulle skiljas ifrån
oss. Så snart wi woro komna till lands så tog
jag afsked, och lät dem gå sin wäg och sköta
sig sjelf så godt de kunde; och knapt woro de
bakom busken förr än jag klädde åf mig både
wäst och jacka och dermed omswepte bar-
net, innerligen glad och förnögd innom mig
sjelf öfwer detta mitt lilla upoffrande af min
tilgifwenhet och tjenstaktighet för Fruntim-
merna för at hjelpa den lilla. Och när man
igenom en så ringa och obetydelig wälgär-
ning kan smaka så mycken och så ren förnöi-
jelse, hwad himmelsk glädje lärer då icke
intaga hjertat när man får göra någon wärke-
lig och stor wälgärning. Och huru oförnuf-
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tige äro icke de som skulle kunna göra så
mycket godt, och ändock friwilligt beröfwa
sig en sådan himmelsk wällust och ädelt nöi-
je. Jag satte mig sedan sjelf, at ro för at bibe-
hålla warman.

D:n 19. Junii war marknad i Åbo, då jag reste
dit med Herr Capitain Tollet sjelf, samt Herr
Capitain Passelberg och hans Fru. m: f: Så
snart jag kom till Callmeijers, så feck jag åter
ett bref ifrån min Far. Han skrifwer som föl-
jer: och som war swar på mitt sista.
”Min älskeliga kära Son! Herren den Högs-

te statt dig bi i alla dina wägar!” är merendels
hans wanliga epitethum.
=== Han fägnar sig först öfwer min und-

fångna Condition, och skrifwer sedan: ”Gud
ware ära, pris och lof, som hulpit dig så långt,
at du får födan; han wälsigne dig med sin nåd,
at du kan frukta honom och med nytto och
förkofring lära dina lärjungar. Herren ware
ock allas deras rika lön, som warit dina gyn-
nare och hyst kärlek och ömma hjertan om
din wälfärd och utkomst. Anmäl min öd-
mjuka hälsning till dem alla, och min oände-
liga tack och heder till alla; jag kan på intet
sätt dem wedergälla; jag hoppas deras lön blir
stor i Himmelen.” Han skrifwer sedan om
hwarjehanda, at han hade warit sjuk, men
blifwit någorlunda frisk, at Min Mor war ef-
ter wanligheten bräcklig, samt hälsningar
ifrån alla slägtingar.
I P:S: säger han: ”1000:de hälsningar ifrån

wallflickorna” (de woro lapp flickor) ”alla tre
tala ofta om dig och önska dig alt godt.” 
Och sedan: ”Lät oss weta huru du kan bärga

dig med finska språket och annat sligt.” Sist
frågar han om jag hade fått de i förra brefwet
afsända pengarna.

Herr Magister Sædenius skrifwer wid samma
tilfälle som följer:

”Min Herre!
=== 

Det gläder mig hjerteligen och jag feliciterar
till god Condition, en lycka som icke händer
gärna Novitier wid andra Academier; ty Teg-
man ser nu ej annat för sig, än, sedan han blot-
tat sin faders pung, detta år hemkomma då
mången derigenom blifwit förlegat.
En 4. årig Academicus Upsal: lärer ock nu

nödgas antaga Condition här i Umeå för 50.
plåtar, som är så dåraktigt, hälst så lumpen
lön, föga betalar skutsen fram och åter: Se då
hwad förmån består i, at få en Academisk
Condition.” (Han har förmodeligen ej så noga
gifwit akt på mitt bref efter han trodde min
condition wara Academisk och fördelaktig,
då jag likwist ej hade mer än 30. plåtars lön
efter den första underrättelsen, hwilken lön
war ännu lumpnare, tils jag feck tilökning på
Disciplar af Sergeant Ridderstad.) Magistern
fortfor widare:
”Insinuera sig wäl hos sitt Herrskap och

Elewer, at tycke och förtroende fattas, med
tilgifwenhet, trohet och tjenstaktighet i alla
wändningar, i synnerhet hos Sexum fämini-
num på wärdigt sätt. Man må och med sina
Discipplar iaktaga en autorité, blandat med
kärlek, ifwer och nit om deras wäl och under-
wisning; ibland som camerade, och ibland
som ledare med ömhet och anseende, som för-
wärfwas genom det man wil och wet gagna
dem.
Lönen kan nog då ökas på samma eller ett

annat ställe, endast Herrn förwärfwar sig
tycke och loford.
Icke må man bry sig om, at sweda alt hwad

ludit är, eller förtycka små saker. Det är på så-
dan hjelp som ens lycka beror, och goda Con-
ditioner bana wäg till Socitien wid Acade-
mien och detta till lärdom och företagit än-
damål.
Kom altid ihog, at man står på backen,
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blott och bar om man saknar Condition, som
medellös; bättre är tola, och med barnaför-
troende fundera med en from Patron i nödiga
mål. Discipplar måste man med heder och
kärlek hantera och icke methodo scholastica
med ris drifwa, det jag då för tiden aldrig nytt-
jade. Godtala, upmuntra, locka och rosa gör
mycket, at dageligen avancera med arbetet.
Sjelf flitig at mårnar och aftnar läsa sina fö-
resatta böcker, at icke den dyra tiden förlöper
för en sjelf och man får ångra sina Acade-
miska år. Tag för sig 2. a 3. böcker, at genomgå
och göra sig bekant: e: g: Theologie, Auctor
Classic: och Moral, eller hwad min Herre wäl-
jer för Studium och öka så flitigt dageligen
sin kunskap.”
=== sedan följer en wanlig klagowisa öf-

wer de fatalt trånga tider, och at man med
mycken lärdom ej kan få sin del. m:m: Sedan: 
”När blir Magister Promotion i Åbo?”
Finska språket N:B: för at få öfwa sig deri

predika och här göra snaraste lycka, det jag
lider före som försummadt. Det är ju finska
församlingar i Merimasko, ni fallor. ”valeas
faveasqve.
C Sædén.
P: S: HofJunkaren Jerlström, nu Assessor i

HofR: kommer rättnu till Åbo, at höra sig om
tjenst då han tagit afsked här och Auditeuren
Häggström är Lands Secreter, han torde ock
föra något bref, då han reser efter 2. weckor
öfwer hafwet till Christina och Åbo. Cathalog
på Herrar Professorer wille jag si.”
Detta brefwets wackra innehåll, sökte jag

så godt jag kunde at efterlefwa; men ännu
hade jag wäl ej fått någon rätt läse ifwer. Men
hans nya påminnelse om finska språkets lä-
rande, kan min läsare af det föregående fin-
na, war mig aldeles icke i smaken. Och min
Fars hälsningar uti sitt bref war jag för blyg
at frambära; ty jag war nästan rädd att de der-
öfwer skulle blifwa stötta.

Uti ett af dessa bref låg ock ett litet ifrån en
af mina fordna skole Cammerater i allmänna
skolan i Umeå, wid namn Olof Häggström;
det war, några förändringar undantagna, ord
ifrån ord afskrifwit utur Burmans gamla
brefställare.71

Den glada tidningen mötte mig och straxt i
Åbo, at Cousin Chore några dagar förut hade
blifwit Student, jämte Björkman och alla
hans Cammerater, hwilket högeligen gladde
mig äfwen derföre, at jag nu såsom egale
kunde umgås med dem.

Efter några dagar skulle Cousin Chore resa
till Uleåborg landwägen, för at såsom stu-
dent wisa sig för sin Mor och Styfar; han war
då straxt ihop med mig, at få låna litet
pengar ty han sade sig ej hafwa så mycket
som han behöfde på resan och jag kunde ej
neka honom det i betraktande af de tjenster
han hade gjort mig, hwarföre jag lämnade
honom 4. R:D:.
Nyss förut hade ock kommit en annan ung

Herre till Farbror Callmeijer, för at bo hos ho-
nom såsom hans skrifware, med hwilken jag
nu blef bekant. Om honom får jag framdeles
tilfälle at tala. Hans namn war Loffsman.

Då jag en gång war inne hos Faster och Cou-
sinerna Callmeijer, så frågte de om mina Di-
scipplar och deras framsteg och qwicket, och
då jag berättade, at jag ibland dessa äfwen
hade 2:ne Mademoiseller Herr Capitains
döttrar; så war Cousine Clara så snäll, at frå -
ga, om jag ock slog dem med skohle=riset,
som små Herrarna? Hwarpå jag swarte: ”ja
då de det förtjena, så wet jag ej åf någon
skillnad.” Jag hade ock wärkeligen gjort 1. a
2. gånger, när jag såg, det war nödigt, för at
upwäcka någon räddhåga: då de afspisades
med handplaggor. ty det war annars lång
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ifrån mitt humeur, at bruka hårda medel om
jag icke fant det wara nödigt. Då hon feck
detta swaret af mig så började hon banna
mig; sägandes: ”Det är ganska obeskedligt
det af Cousine aldrig hade jag trodt, at Cou-
sin wore så hård; fy! war nu intet så obelef-
wat mera.” ”Jomen,” swarte jag, ”om nöden
så kräfwer, så kan det wäl ännu skje någon
gång.” Ty jag fant mig icke uti, at en otidig
ömhet skulle afhålla mig ifrån det, som ålåg
mig såsom en Informator at upfylla om jag
ock wore nödsakad at wara alfwarsam; Men
dessa små Mademoiseller woro så sediga, at
det ganska sällan behöfdes
Sedermera geck jag till Herr Regements

Pastorn Montzelius, för at ännu bättre för-
wissa mig om tillåtandet, at predika och sa-
ken förblef wid wårt förut gjorda aftal. Sedan
afreste jag åter hem med samma sälskap wid
marknadens slut.

Imedlertid war det, som anmärkt är nog tort
om mat på Sannais och isynnerhet ondt efter
färskt, hwarföre Herr Capitain en gång wid
bordet half mumlande lät förstå, at han und-
rade, at jag ej hade lust för at fiska. Hwarpå
jag ingen ting swarte eftersom jag ej låddes
förstå det; Men dels war jag då ej så kunnig
dermed, dels ock tänkte jag; det är ej så godt
at fiska, när man ej har redskap i händerna,
eller när här ej fås bete till krokar.

VII. Capitlet. 
Första Predikningar, resa till Frisilä
m:m:

Änteligen nalkades nu den utsatta tiden då
jag efter aftal borde infinna mig i Åbo. Jag
geck derföre D:n 27. Junii till Merimasko
sundet, för at afbida någon resande båt, på
hwilken jag kunde få följa med till staden,
hwilket aldrig slog felt; ty ingen dag geck så

förbi at der icke färdades flera båtar fram
och åter. Och jag behöfde ej wänta länge. Jag
war wälkommen hos Regements Pastorn
Monzelius. Mitt härbärge tog jag ej hos Call-
meijers, utan hos en änka nere i Kattswansen
(är en del af staden) i en kammare, som Herr
Capitain Tollet hade hyrt på året för at weta
hwar han skulle stanna när han komme till
Staden. Detta gjorde jag, dels för at få wara
allena och i stillhet, dels ock, på det Callmei-
jers Herrskapet ej måtte få weta åf mitt på-
tänkta första försök, hälst om det ej wäl
aflupa, så war jag ganska mån om at det ej
måtte komma till deras kunskap; men Herr
Loffsman gaf jag kunskap derom. Kappan
låfte Herr Regem: Past: Monzelius i rättan
tid skicka i kyrkan, och klåckaren Björkrot
försäkrade, at i Sakristigan fans krage förut:
Swarta kläder feck jag ock låna, jag mins ej
af hwem.
Under det jag således lopp rundt omkring

kyrkan sysselsatt med dessa bestälningar, så
kan man wäl tänka huru mitt hjerta war till
mods, wid åsynen af detta helgade Herrans
tempel. Ach, tänkte jag i morgon skall jag in-
nom dessa murar första gången öpna min röst
för at förkunna Herrans ord för hans folk!
Gud wet huru det lärer för mig aflöpa! Måtte
dock Gud wara mig när! stå mig bi och hjelpa
mig! Med flera sådana suckar som jag i förr-
wäg till Herren upsände. Dock war jag icke
rädd eller modfäld; utan twärtom kände hos
mig en art längtan, at det ögnablicket snart
måtte nalkas, då jag finge träda up på det hel-
gade rummet.
Jag geck så hem i mitt qwarter, och tog mig

före, at för mig sjelf predika igenom min pre-
dikan; Men ach – Huru bestört blef jag icke
då jag förnam, at hon nästan aldeles hade fal-
lit mig utur minnet; jag försökte och åter för-
sökte men fåfängt. Jag hade hitintill litat
derpå, at jag kunde henne så ganska wäl förra
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gången när jag begärte få predika, och hade
sedan aldrig sedt uppå henne mera, troendes,
at hon ej så hastigt kunde plånas utur minnet.
Då feck karlen loppor i öronen och annat at
tänka på. Men faran war dock ej så stor, som
jag trodde; ty när jag hade åter läst öfwer hen-
ne litet, så kunde jag henne straxt: och om
måron fullgjorde jag hwad som kunde felas.
Och förr än jag begaf mig till Kyrkan, så an-
ropade jag Gud på mina knän om hans när-
warelse och kraftiga hjelp, såsom jag ock om
qwällen gjorde.
I God tid infant jag mig i kyrkan och i Sak -

ristigan, hwarest Klåckaren Björkrot redan
war. Sången börjades och ju mera det led, des-
to mera blef jag, fast ej rädd, dock mycket pas-
sioné. Klåckaren tog fram en gammal krage
utur bord=lådan och fäste den på mig med
par knappnålar, och bandt sedan på mig kap-
pan. Under alt detta war wäl min mun stum
och min tunga bunden; men mitt hjerta icke
så; det war innerligen rördt och upsände wäl
tusende hemliga suckar och böner till Gud
och Jesum; men häpen war jag icke, ej heller
ängslig och ännu mindre nedslagen; Men –
Det är mig, märker jag, omöijeligt at be-
skrifwa mina känslor; ty när kunna de wäl be-
skrifwas och när kunna de wäl andra medde-
las utan genom känslor; det skulle wist blifwa
en ofullkomlig målning. Jag will dock i ett
kort begrepp försöka, at medela de tankar,
som hemligen hwälfde om hwarannan uti
min hjerna: Ach! Du store wälgörande Gud,
suckade jag, är jag då nu äntligen så långt
kommen, är nu det lyckliga ögnablicket för-
handen, då jag får iklädas denna heliga skru-
den? Är det sanning eller mån jag drömmer?
Har icke din allmagt och godhet nu gjort den-
na, för mig hittils så otroliga och omöijeliga
sak, möijelig! Hwad är jag dig icke för tack-
sägelser skyldig! Måtte jag kunna prisa och
låfwa dig, med den lifligaste anda, och fram-

bära ett heligt tackoffer! Si! Han (klåckaren)
kläder nu på mig för första gången dessa dyra
plagg dessa yttre tecken till det heliga, det
dyra men ock swåra prediko ämbetet; måtte
du ock Min Gud, allaredan, nu och alt fram-
gent hafwa iklädt och warda iklädandes mig
sin kostbara rättfärdighets och helighets klä-
debonad! Stora Gud! skulle === skulle du
finna för godt och är det nånsin möijeligt,
Ach så för mig engång in uti detta heliga stån-
det! Ach lät mig blifwa Prest! Dock === ske
din wilja! Och skulle den stora lyckan hända
mig, gör mig === gör mig då sjelf wärdig där-
till, och hjelp, at jag wärdeligen måtte bära
dessa plagg! Måtte jag aldrig påkläda mig dem
utan en helig åtanka på dig och din rättfär-
dighet! Måtte du i dag och altid gifwa mig or-
det i munnen och uppehålla mina krafter!
Måtte jag aldrig genom en ohelig eller nedrig
och syndig wandel orena och besmitta dessa
tecken eller aftryck, af ämbetets helgd och
wärdighet! Måtte jag altid deruti söka dig, och
äfwen leda andra syndare till dig! Och gif mig
sjelf dertill din Andas wisdom, styrka, för-
stånd och klokhet! Gif ock din wälsignelse
med mitt swaga bemödande, at dock någon
själ måtte igenom mig frälsas! Ty du allena
kan detta göra! Amen!

O! huru gärna hade jag icke i detta ögnablic-
ket welat wara allena för at få nedkasta mig
för hans ansikte och utguta mitt hjertas hela
fullhet för honom; men nu feck jag ej njuta
ett så ljuft ögnablick. Jag försökte wäl at til-
fredsställa denna mitt hjertas åstundan när
jag föll på knä på pallen för, at på wanliga sät-
tet wälsigna mig. Men jag fant straxt, at jag i
andras öfwerwaro aldrig med den frihet och
liflighet kunde det göra, som jag åstundade.
Nu! Ja just nu! nalkades det ögnablicket då

jag skulle gå: jag geck oförskräkt dock ej utan
besynnerliga känslor. Och så snart jag kom
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opp på detta heliga rummet geck en helig
ryssning öfwer hela min kropp. Jag wälsig-
nade mig ett kort ögnablick, såg mig om som
hastigast, och war just i begrepp att börja;
men ach – så när hade jag warit borta; ty jag
blef helt bestört. Och orsaken war, at jag just
i samma ögnablick blef warse en något stor
tafla gent emot predik=stolen på läktarn,
som innehöll en målning af Himmelriket och
helfwetet, som i det ögnablicket gjorde ett
häftligt intryck på mig, hälst mina känslor
woro så mycket förut uprörda, som nyss sagt
är, så att de woro skickel:a at emottaga ehwad
intryck som helst. Hade jag förut wetat åf
henne, så hade jag i stilhet kunnat bereda
mig, at utan synnerlig rörelse åskåda henne
eller wända mina ögon derifrån, men som jag
aldrig förr hade sedt henne, så kunde den ej
annat, än aldraförst falla mig i ögonen; (N:B:
den låg så till at den ej kunde synas ifrån wår
Nations bänk.)

Jag sansade mig dock så hastigt, at ingen
kunde märka min förwirring, dertil halp at
jag wände derifrån mina ögon, och såg der-
jämte at så få funnos i kyrkan som kunde ob-
servera på mig, ty der war knapt öfwer 10.
personer. Helt oförskräckt grep jag då saken
an, swårast war, at få fram de första orden,
sedan geck det efter önskan, utan någon swå-
righet eller rädsla. jag kom också åf concep-
tet midt under predikan; men jag tog mod till
mig började tala i samma ämne hwad som fö-
reföll i mina tankar och straxt kom jag åter
på straxt så at ingen kunde det märka. Mitt
under min predikan kom jag at kasta ögonen
ned på mig sjelf, och feck plötsligen se, at
min krage hängde aldeles lös på mig så at ej
mera hölt honom fast än blott en enda
knappnål i det ena hörnet. Utan at låta den-
na oförmodade och owäntade uptäkten för-
störa mig, fortfor jag lika oafbrutit under det

jag med handen så oförmärkt, som ske kunde
rättade till och stoppade kragen fast under
min halsduk så godt som kunde åtkommas
hwarwid jag dock ej kunde undgå denna tan-
ken: mån detta skall förebåda något? Mån det
skal beteckna, at om jag blir Prest, at jag då
skal wara på wägen at förlora mitt ämbete?
Men sökte dock at slå ifrån mig denna tan-
ken såsom widskeppelig och orimlig. Hwar-
under jag med full framgång fortsatte mitt
påbegynta till slut. Hwarpå jag geck ned af
predikstolen och tackade Gud för hans bi-
stånd.
Den nyss omtalte målningen, tycktes mig,

war ganska wäl placerad, för at påminna hwar
och en lärare, som upträder på detta helgade
rummet, wigten af det ämbete, som han har
åtagit sig at utföra, samt huru nödigt det för
honom är, at med ett heligt nit förkunna Her-
rans ord rent och klart, och derwid med alt
alfware söka menniskors själars frälsning;
Men förnämligast at påminna honom huru
angeläget det för honom är, om han will
winna detta ändamålet at bekräfta sin lära
med en helig wandel, på det han icke må pre-
dika androm och wara sjelf straffelig, och så
framt han i ewighet will undgå det förskräc-
keliga plågorum, som är afmålad för hans
ögon, samt winna den lycksalighet, som fö-
reställes på samma tafla.
Så snart jag war kommen i Sakristian, så

fälde klåckaren följande smickrande utlå-
telse: ”Hå det geck ju ganska braf för Herren:
Herren blir wist en Hofpredikant.” ”Joja,”
swarte jag, ”det ser ej så ut” men kunde just
ej synnerligt swara på hans compliment; ty
jag blir aldrig nånsin mera förlägen än när nå-
gon berömmer mig i ansiktet; emedan jag
wet, at jag så litet ofta har det förtjent.

Texten till min predikan har jag tagit utur
Math: 6: v: 24. Söker först efter Gudsrike och
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et: och Proposition lydde så: En efter Guds-
rike och hans rättfärdighet sökande Christen.
Disposition blef då I:o Hwad som sökes; näm-
ligen Guds rike och hans rättfärdighet II:o Sät-
tet huru man skal söka det. III:o  Den stora
nytta, som af ett rättskaffens sökande följer.
Sedan alt war förbi, så geck jag straxt till

Callmeijers, hwarest de allaredan hade fått
höra at jag hade predikat, samt at det, efter
ryktet, hade gått braf, hwartill de gratulerade
mig. 
Nu war för mig intet annat öfrigt, än at

tänka på min hemresa, och lyckan gynnade
mig så mycket, at jag straxt träffade Poiko
Herrskapets torpare, som woro inkomna för
at sälja fisk m:m: De blefwo resefärdiga straxt
efter middagen och wi begåfwo oss ut i ett
ganska wackert och lugnt wäder, hwarföre
det ej geck synnerligen fort för oss eftersom
wi endast måste ro; icke destomindre geck ti-
den ganska fort och nöijsamt; ty folket war
ganska muntert och gladt dock med besked-
lighet. Och den omständigheten bidrog ock
icke litet till mitt nöije, at en af torparnas
hustrur, som war ung, war mycket lik en af
mina systrar, så i utseende och röst som at
wara wig i mun och med sitt glada lynne, ja
så aldeles, at om jag ej så wist hade wetat at
hon war torparens hustru och om jag oför-
tänkt hade träffat henne på någon ort där jag
hade kunnat förmoda möijeligheten af min
Systers närwaro, så hade jag helt säkert mis-
tagit mig på henne och ansedt henne för min
syster.
Som det geck för oss nog långsamt och det

började nog mycket lida emot aftonen och
mycket återstod ännu utaf wägen, så bad jag
dem om möijeligt war, at skynda litet fortare;
”ty” tillade jag ”det är så ledsamt at komma
mycket sent till Herrskapet hälst om de haf-
wa hunnit lägga sig; det skulle jag gärna und-
wika, derföre war så god och gör Eder flit;

skulle wi hinna fram förr än de spisa qwäll,
så wore det ännu bättre.” Hufwudman bland
torparna tog sig häraf anledning, at i sitt svar
raillera med mig på följande sätt: ”Jag tycker,
at just det bör för Herren wara angenämnt,
ty det är ju at komma i behaglig tid när unga
Herrar komma till Fruntimmer när de äro
sängfärdiga, ty det bör ju wara ett behagligt
möte å ömse sidor.” et: – ”Kan wäl wara,” swar-
te jag, ”och det skulle wäl ock så tyckas wara
lägligaste tiden; men jag will ändock icke
wara ibland dem som med flit söka sådana
möten; ej heller tycker jag mycket om at
komma sent till Herrskap, ty det är ohöfligt:
en helt annan sak är det om det ej kan und-
wikas.” Derpå gjorde de sin flit at ro så fort
de kunde.

Wi hunno dock ej fram förr än wid pass
klåckan 9. då Herrskapet redan hade spisat
qwäll. De dukade litet åt mig i hast, och jag
åt, helt glad och nögd, at jag åter feck se min
Fröken. Sedan beledsagades jag i gäst=kam-
maren icke i den som jag hade legat uti när
jag förr hade warit där tillika med Herr Ca-
pitain Tollet, utan i den kammare där han
altid låg. Jag lade mig i sängen; men – ach –
jag trodde at jag wärkeligen hade drunknat;
tils jag hant samla mig; så djupt sjönk jag ned
i under dunen, och jag hade aldrig nånsin
förr legat i en så öfwermåttan mjuk säng. Jag
sof rätt godt den natten sedan jag änteligen
somnade in ty jag låg länge och tänkte hit
och dit och på min Fröken, samt på det nöi-
jet jag nu kände, at ligga under ett och sam-
ma tak med henne. Och jag kunde ej annat
än wakna om mårgon helt glad och förnögd
öfwer en den angenämaste dröm, som jag
hade haft, och som war för mycket flate-
rande och smickrande, för at icke befästa sig
i hela min upmärksamhet. Mig tycktes, at
icke allenast min Fröken förklarade mig sin
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ömhet och kärlek emot mig; utan ock, att
Hennes Mor Fru Majorskan Aminof lade
min Frökens hand uti min, och yttrade sig at
hon på detta sättet wille belöna min besked-
lighet. Det är wäl sant, at jag aldrig satte
någon tillit till drömmar och fant ock tyde-
ligen, at denna war en continuation af mitt
grubblande och mina fantasier förr än jag
somnade; Men så kan dock hwar och en fin-
na huru mycket han bidrog till att upelda
mitt hjerta; Men hwad blef då icke hem-
komsten af herr Mörtens frieri och undfåg-
na tractamente, för ett bedröfwelses watten;
och huru mycket nödgades jag icke låta den
släcka och qwäfwa denna lågan. Jag geck så
in at dricka Caffe och åt frukost, men för-
hölt mig på lika blyga och indragna sätt, som
wanligt. Och då jag blef hwarse Fru Majors-
kan, så kom jag wäl ihog min ljufwa dröm,
Men fant ock derjämte hwad för ett ofantligt
swalg, som åtskilde mig ifrån min Fröken
och icke heller hade jag lust, at wada öfwer
det samma för at blifwa på samma sätt wäl-
plägad, som Mörten, och detta gjorde, at jag
derjämte war något nedslagen, så at jag
knapt hade mod, at tala några allmänna ord
med min Fröken som mästedels war allena i
salen med mig men aldraminst wågade jag
tala något om min kärlek, och mina ögna-
kast woro ock nog bäfwande och flygtiga.
Jag tog så afsked derifrån och geck hem.

Icke längre än 8. eller högst 14. dygn derefter
gjorde jag åter en resa till Åbo men för Herr
Capitains räkning för at förrätta några ange-
lägna ärender, då jag feck betjenten Hartlin
med mig. Och som wi fingo weta, at Herr
Capitains skräddare, som bodde ett litet
stycke derifrån, äfwen då skulle resa så be-
slöto wi, at följa med honom på hans båt, på
hwilken wi stego om bord, och träffade där
en stor mängd med folk förut. Jag satte mig

at styra. Men när wi kommo till Lonoma=
öös norra udde hände en oförwäntad scene,
som gjorde mig högst förargad och förträtad.
På nyssnämnde udde lågo några båtar och
mycket folk som hade strömings not och
wäntade på strömingens ankomst; så snart
wi kommo dem nära, så började nyss omtalte
skräddare (och han feck snart hjelp af det
öfriga medföljet) at utösa owett emot folket
på landet, hwilket swarade i samma ton, och
ordkastades de en liten stund på det aldra
gröfsta sätt, som redan gjorde mig helt 
harmsen och ledsen; men ytterligheten geck
wäl längre: ty jag wiste ej ordet af förr än
samma skräddare helt hastigt och qwikt wis -
te åt dem på landet sina bara blanka r==f,
hwaråt hela sälskapet på wår båt, på det
högsta skrattade och roade sig; såsom åt
något öfwermåttan qwikt. Jag blef så flat, at
jag ej wiste huru jag skulle bära mig åt eller
hwart jag skulle wända mig. At på något sätt
tiltala och näpsa dem kunde jag icke, dels för
min wanliga blyghet och iråkade förwirring
skull, dels ock fruktade jag at, om jag sade
något, sedan jag nu kände följet, så torde de
wisa mig samma höflighet: jag måste därföre
försöka at hålla god min så godt jag kunde,
och wände mitt ansikte ifrån landet af fruk-
tan, at de torde känna mig, och jag war der-
jämte helt förargat öfwer min liffärgade
klädning, som nödwändig skulle lysa folket
på landet starkt i ögonen. De lärer helt sä-
kert fatta rätt artiga begrepp om en sådan
Herre, som kan tillåta sitt folk, at så skym-
fera dem, tänkte jag, och helt säkert tro mig
wara lika så nedrig som de. Glad war jag wäl
at inga andra ytterligheter fölgde derpå, fast
om de hade tilsändt skräddaren en swärm
med ärter, så hade jag tyckt det warit just
rätt och tilbörligit; men ännu gladare war jag
så snart wi woro komna dem utur ögnasik-
tet. Och man kan tänka hwad nöije jag skul-
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le finna i ett sådant rese sällskap, som tidt
och ofta woro lika blygsamma i sitt skämt
emot hwarandra.

Den enda ro jag hade på denna resan war den
at oftanämnde skräddare berättade 2:ne
sagor när wi woro komna förbi Nådendal på
en stor fjerd, som heter Kokarkiwi fjerden.
”Dett war länge tilbakas”, sade han, och war
sjelf på det högsta förwissad om sanningen
af sina berättelser, ”den tiden jättar ännu
funnos till, at en ganska stor jätte hade blif-
wit ganska mycket upretad emot Reso För-
samlings inbyggare” (den Socken låg wid
pass 1. mil ifrån stället) ”hwarföre han beslöt
at hämnas på dem, började således at gå och
upsöka sagde Socken men förnämligast de-
ras kyrka, han geck så öfwer land och wada-
de öfwer sjöar, sund och fjärdar då det ej
geck djupare för honom än till knäet, tils
han kom mitt på nyssnämnde fjärd, där möt-
te han en gammal käring, som rodde i en li-
ten gammal båt upfyld med gamla sönder-
trampade skor och gamla afbrutna åror.
Henne frågade jätten om hon wiste huru
lång wäg det ännu återstod till Reso kyrka?
Gumman, som bodde i samma socken just
bredewid samma fjärd och som märkte oråd
swarade: Jag kan wäl ej så wist säga huru
långt det kan wara dit; men det wet jag, at
när jag reste ifrån Reso socken, så war jag
ung och wacker i mitt 16:de år, och Ni ser nu
at jag är en utlefwad käring; och på wägen
har jag trampat sönder alla dessa gamla skor,
och rodt åf alla dessa gamla åror som ni ser
här och då war äfwen denna min lilla båt ny,
och I ser nu huru bristfällig han är. När jät-
ten hörde, at det ännu skulle wara så långt
qwar så blef han ledsen at gå längre, slog
utur hågen sin hämnd, tog up utur fickan”
(som heter på finska kockari) ”en stor sten”
(fennice kiwi) ”med hwilken han war sinnad

at kasta sönder Reso kyrka, och kastade ho-
nom ned mittpå denna fjärden, där han än-
nu ligger där borta som ni ser så stor som en
half kyrka, och derföre kallas han ännu i dag
kockarkiwi” (det är pung= eller ficksten)
”och denna fjärden af honom kokarkiwi=
fjärden, och så frälste käringen Reso kyrka
ifrån undergången och jättens wålds wär-
kan.”

Den andra sagan lydde så: ”Se där”, sade han,
”ser ni ju i branten af detta berget ett litet
hål” (och där tycktes ock wara et hål där så
stort at en karl tycktes kuna krypa dit in)
”som i början är mycket trångt, men blir
sedan alt rymligare och rymligare til dess
man kommer uti den ena kammaren efter
den andra och till slut i en ganska stor sal, i
den salen står ett stort bord, och på detta
bordet står ett ljus som ständigt brinner, och
bredewid det samma ligger en stor och myc-
ket tjock bok, som innehåller all möijelig
wisdom och lärdom, som är af sådan beskaf-
fenhet, at den som kommer dit, (som ej kan
skje utan mycken swårighet och lifsfara) och
läser den boken hwart ord ifrån början till
slut, som åtminstone aldrig kan skje på kor-
tare tid än ett år, han mins då alt hwad han
läser och kan aldrig glömma det, och blifwer
således den aldra lärdaste och wisaste. Hwad
maten angeck så antingen war han ständigt
tilreds och förhand genom bergsrådets åt-
gärd, eller ock behöfde han icke mat så länge
han war der. Det är ej mera än en eller twå,
som hafwa läst igenom denna boken och det
är ej mycket länge sedan, som en ung Stu-
dent förswan och efter ett år kom han igen
och hade då igenomläst boken, och war blef-
wen så lärd, at han wida wägnar öfwergeck
alla Professorer i Åbo och han blef också
straxt Professor därstädes och dog för par
hundrade år sedan.” Jag frågte hans namn;
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men det mindes han ej. Ach, tänkte jag, en
sådan bok behöfde jag hafwa.
Nu anlände wi till ett ställe, som för sin

fägring skull kallas gröna udden; där wille fol-
ket nödwändigt hwila ty där war krog. På inga
ställen trifdes jag så ogärna, som i sådana näs-
ten; men som jag kände mig behöfwa afton-
ward, så geck jag in med hopen tog mig en
sup och gaf äfwen en åt betjenten, och så
skyndade jag mig ut, och, under det jag wän-
tade på sällskapet, beskådade en anka som där
plaskade wid stranden som jag aldrig hade
sett förr. Sedan fortsatte wi resan till staden
hwarest wi anlände i god tid om qwällen och
jag tog mitt härrbäre i Herr Capitains qwar-
ter. Dagen efter lät jag Betjenten utföra wåra
ärenden, och jag kunde ej underlåta, at gå och
se huru Callmeijers Herrskapet mådde. Dessa
undrade öfwer at Herr Capitain tillät mig så
ofta resa in till staden ifrån Disciplarna. Jag
swarte då, at denna resan war för Herr Capi-
tains egen räkning och de förra woro ock nöd-
wändiga, samt at Disciplarna hade fått sina
läxor. Jag reste middags tiden derifrån och det
war för mig ej litet nöije at se de tama gässena
med sina täcka ungar skocktals, dels gå på
stranden, dels ock simma oss tätt förbi en syn,
som jag aldrig hade sedt förr, och war så myc-
ket mera frappent. Så snart wi hade hunnit
knapt förbi Åbo Slott, så mötte wi Herr Ca-
pitaine De la Myle; han kände igen mig och
frågte huru Min Patron mådde et: och jag
swarte med all den höflighet som jag kunde
och all den frihet och hardiesse som jag kunde
samla för at i något måtto söka at godtgöra
mitt förra fel (Se pag: 109. et:) och för at om
möijeligt wore wisa, det jag ej war så dum,
som han kunde hafwa anledning at tro. Sedan
fortsatte wi wår resa hem. 

Nu feck jag af Herr Capitain Min Patron
weta, at Herr Sergeant Ridderstadd hade sålt

sitt Rusthåll Kaupila i Rimitto, till en Capel-
lan wid namn Salonius ifrån Nagu Socken,
och köpt sig ett annat rusthåll i Töfssala
Socken, som hette Frisilä, samt at jag med
mina Disciplar innan kort skulle flytta dit
till honom. Jag hade wäl nu föresatt mig
swara på min Fars 2:ne sista bref och wille
börja med at afskrifwa min första predikan;
men då jag feck kunskap om denna snart fö-
restående resan, så måste jag tils widare slå
brefwen utur hogen, så mycket mera som jag
först wille låta höra mina prediko gåfwor i
Rimitto Kyrka före min afresa. Men med
denna min predikan hade jag ock ett annat
syftemål; nämligen: jag wille försöka huru-
wida jag på en wecka skulle hinna skrifwa
och läsa öfwer en predikan eller ej. För det
ändamålet skull wågade jag ej skrifwa min
predikan af egen sammansättning, såsom
första gången af fruktan, at det skulle gå för
långsamt och jag således ej skulle winna än-
damålet, som war, at afmäta den möijeligaste
kortaste tid, på hwilken jag i nödfall skulle
hinna at både skrifwa och läsa öfwer min
predikan. Derföre beslöt jag, at rent åf ord
ifrån ord afskrifwa en predikan utur Gradins
postilla, som Herr Capitain hade; at wara
postill ryttare fant jag wäl wara en stor skam
och wille det wäl aldrig wara; men för redan
nämnde orsak måste jag det göra denna
gången. Jag fant wäl nödwändigheten af, att
begära lof af Herr Kyrkoherden Avellan der-
till eller åtminstone gifwa min afsikt tilkän-
na, på det de icke onödigt wis måtte bereda
sig dertill; men jag kunde icke heller göra
det; ty jag fruktade, at om jag ej på weckan
skulle hinna bereda mig så wore de bedragna
och jag stode i skammen. Derföre beslöt jag
först at, bereda mig, och om jag blefwe fär-
dig at fullfölja. Om måndagen den 17. Julii
började jag derföre at arbeta flitigt och på
2:ne dagar, hade jag skrifwit åf hela predikan
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och på de öfriga dagarna läste jag öfwer hen -
ne. Det war predikan på 2:a Söndagen efter
Trinitatis, med ingångs språket: ”Jag såg de
döda stora och små stå i Guds”72 et: ty jag
wiste at den dagen skulle det blifwa swensk
Gudstjenst i Rimitto.
Lördags middagen nämnde jag om min af-

sikt för Herr Capitaine och begärte hans til-
stånd, at få gå till Rimitto. han tilstadde det
straxt; men frågte om jag ock hade gifwit Herr
KyrkoHerden Avellan det tilkänna? Och då
jag swarte med: nej så sade han: ”det hade Ni
aldraförst bordt göra; ty nu kan det hända at
Ni intet får predika.” Jag ursäktade mig så
godt jag kunde; men wille ej säga den sanna
och rätta ordsaken hwarföre jag så hade gjort.
Jag for så min wäg och geck in till Ländsman
Salin för at låna hans söners swarta kläder;
men de woro ej hemma och jag feck således ej
kläderna. Derpå geck jag gerad till Prestegår-
den och androg för Herr KyrkoHerden mitt
ärende, han blef wäl något förtrytsam deröf-
wer, at jag ej förr anmält mig; ty nu hade han
sjelf beredt sig; men han war dock så god och
tillät mig det, sedan jag hade ursäktat mig på
bästa sättet utan at nämna den rätta orsaken.
Sedan blef frågan hwarest jag skulle få låna
swarta kläder: Herr KyrkoHerden hade wäl
sjelf, men de passade ej synnerligen wäl åt mig;
derföre rådde han mig at gå till Kaupila för at
af Herr Capellanen Salonius sjelf eller hans
son låna kläder (ty Sergeant Ridderstadd hade
allaredan flyttat derifrån och denne hade
kommit i stället). Jag lydde rådet och geck dit
men fant ingen hemma, dock feck jag af en
gammal gumma höra at han war på ängen,
hon wiste mig ock hwarest den ängen war på
andra sidan om Kyrko=wiken, hwarföre jag
måste gå en lång omwäg rundt omkring innan
jag kom dit. Jag såg gubben hwarest han geck
och räfsade hö och stäfwade gerad på honom.
Han blef mig väl warse, det märkte jag; Men

han låddes hwarken se eller höra mig, utan
wände alt ryggen åt mig: ju närmare jag kom
honom desto sorgfälligare wände han sig un-
dan, jag kom just bredewid honom men feck
dock ej se hans fagra ansikte, jag stannade ett
ögnablick i hopp at han skulle wända sig om
på det jag måtte få hälsa på honom men min
wäntan war fåfäng ty han fortfor at räfsa ända
fram wändandes mig alt framgent sin bakdel;
jag försökte åter at gå framom hans ansikte,
men han wände sig alt undan, dock altid lika-
som hans syssla hade sådant äskat, och utan
at låddas märka mig; jag hälsade på honom
sakta; men lika fruktlöst. Änteligen half-
harmsen öfwer ett så stötande uppförande
(dock ej aldeles stött; ty jag tänkte han lärer
ej welat träffas i ett sådant arbete) ropte jag
till något hårdt, likasom hade jag trodt honom
höra illa; då han för skam skull ej längre tyck-
tes ställa sig både blind och döf; han wände
sig helt hastigt om, och bemödade sig fast
mycket tvunget, at ursäkta sig för det han ej
hade blifwit mig warse. Jag låddes tro honom
och androg mit ärende; men han war ej den
samma som hade några kläder, at låna mig;
hans son åter war borta och han wiste ej hwar
han hade dem et: Jag, som utaf Herr Kyrko-
Herden Avellans utsago wiste, at han hade
kläder nog, sökte at, häfwa alla hinder och
twifwels mål och sparde icke heller ett höfligt
bedjande; men alt förgäfwes, ty han hade tu-
sände undanflykter, än woro de hos skrädda-
ren, än hade han ej nycklarna, och än === och
än === och än === och åter ett än ===; så at
jag ohjelpt måtte gå ifrån honom fullkomli-
gen öfwertygad om sanningen af den beskrif-
ning på hans Character som jag förr hört
hade, och hwilken jag framdeles får lägligare
tilfälle, at beskrifwa. Jag geck så tilbaka till
Prästgården förwissad om, at om jag hade råkt
hans son, så hade jag blifwit hulpen; ty jag
hade blifwit litet bekant med honom på sista
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marknaden i Åbo: Men nu feck jag hjelpa mig
med Herr KyrkoHerdens kläder så godt jag
kunde.

Dagen efter geck jag frimodigt i Kyrkan och
såg med nöije, at poiko Herrskapet war där,
samt fröken Carpelan men om Mampä
Herrskapet eller De la Myles war där mins
jag ej så noga. Jag trädde up på predikstolen
med samma frimodighet som första gången
och med samma rysning och swårighet at få
fram första ordet. Jag började med mitt wan-
liga ord, och det geck braf tils jag kom midt
i predikan, då jag plötsligen, förglömde hwad
som fölgde i conceptet. Jag teg wäl ett litet
ögnablick, dock utan at blifwa försagd och
war i begrep at taga up conceptet; men så
tänkte jag, först bör jag försöka at tala i äm-
net, jag gjorde så och talte långa stunden,
hwad som ran mig i tankarna till dess jag
åter kom uppå conceptet, hwilket alt skedde
så oförmärkt, at den aldra noggrannaste ob-
servation ej hade warit istånd till att märka
det; ty uppehåls momentet war knapt så
långt, som man wanligen behöfwer wid
puncter at hwila sig. Detta har ock händt
mig flera gångor sedan, då jag ock utan min-
sta förwirring lyckeligen betjent mig af sam-
ma medel. Detta ware nu en gång för alla
sagt om alla mina predikningar så framt jag
icke finner för godt at omröra någon wärke-
lig omständighet wid en eller annan. Nu
fortsatte jag min predikan med dubbel styr-
ka ja med passion lyckeligen till slut.

När jag kom ned, så tackade mig Herr Kyr-
koHerden Avellan och sade: ”det war ett wac-
kert och wäl sammansatt arbete.” Jag, som
wiste med mig huru litet detta beröm hörde
mig till, swarte ej något derpå; samt fant i
dessa orden mycket som borde förödmjuka
mig; men öfwertygelsen om den goda afsik-

ten med min predikan, såsom warande
denna gången för mig en nödwändighet, at
betjäna mig af andras arbete, tilfredsstälte
mig med mig sjelf. KyrkoHerden berömde
derjämte mina goda gåfwor och rena uttal
och upförande i predikstolen, ”som ser ut”
sade han, ”såsom hade Herrn redan i många
år warit Apostel. Men mäst frapperar mig
den utmärkta hardies och frimodiga upfö-
rande, som min Herre hade, hwilket wida öf-
wergår hwad man har förmodat af en som
2:dra gången upträder på ett så wigtigt rum.”
Och jag måste också tilstå, at, oaktadt den
stora blygsell och timidité, hwaraf jag annars
så mycket i sammanlefnaden warit beswärad,
ändock altid har haft största orsak, at tacka
Gud, som så har styrkt mig at jag altid med
en synnerlig frimodighet och utan räddhoga
har kunnat träda upp, at i Guds namn tala
offenteligen förr Herrans menighet. Hwad
åter mitt uttal angår, som Herr KyrkoHerden
behagade kalla rent et: så har jag derföre till
en stor del att tacka först den goda öfning,
som jag hade hemma såsom barn då jag of-
fenteligen måste läsa Postillan i bön hwar
Söndag inför en församling af 40. a 50. Per-
soner, som nu kom mig ganska wäl till pass;
hälst jag då af min Far blef wand wid, at läsa
rent tydligt och stadigt och efter commata;
och sedan, at jag samma tid hade ett så godt
tilfälle, at uti Herr Comministern Flur, så
ofta jag war till Kyrkan, få höra ett rent och
ganska wackert utal, som så fastnade uti mitt
minne, at jag i utalet mycket nog liknar hans,
som war mera monotont, än höijande och
sänkande; dock utan ett slafwiskt efterapan-
de, som altid wanställer; men mera af en
wana gjort till mitt egit. Dessa twå omstän-
digheter, äro wisserligen icke ringa betydan-
de för en yngling, som tänker at blifwa Prest;
utan det bästa råd jag, efter denna min egen
ärfarenhet, skulle kunna gifwa en sådan, wo-

I Rimito sker 
den tilärnade

predikan.

183.
1780.
Julii.

Beröm

184. 
1780.
Julii.

God öfning. 

185. 
1780. 
Julii. 

283

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 283



re, at flitigt afhöra en Prest hwars utal är rent,
tydligt och wackert, samt sjelf flitigt läsa
högt hälst offänteligen; ty dermed winner
man äfwen det, at blygseln och rädslan för-
swinner och hardiessen stadgas. Men derwid
bör man taga sig till wara för ett slafwiskt ef-
terapande af en annans målföre, uti hwilket
mången går så långt, at han bibehåller hans
mäst wanprydande fel. Och hwad kan wäll
wara mera ridiqulte.
När jag kom utur Kyrkan träffade jag Jo-

han Schlyter, som jag har nämnt i 2:dra B: p:
113., han sparde icke heller at öfwerflödigt be-
römma mig för min Predikan, hwaraf jag wis-
te at jag ingen ting kunde tilägna mig utom
hwad angick rösten och uttalet, och den åter
war en Herrans gåfwa, hwaraf jag således war
skyldig, at afpruta alt. Herr KyrkoHerden
hade imedlertid budit Poiko Herrskapet och
Fröken Carpelan till Middagen; och war jag
ej litet glad öfwer Min Frökens närwaro ehuru
mitt hopp stod på ganska swaga fötter. Här
Feck jag för första gången lära känna General
W: Carpelans kammar tjenare Norgren, om
hwilken jag framdeles får något tilfälle, at tala.
Sedan alla wände hem hwar och en till sitt

så geck också jag hem; Och under wägen träf-
fade jag på ett ställe hwarest war ganska myc-
ket och sköna smultron, och må man tro, at
det för mig som knapt hade sedt dem förr, ej
war ett ringa fynd då jag nu för första gången
feck äta mig mätt af dem. Och för gin=wägen
skull geck jag till den skräddaren, som war
med mig på sista Åbo resan, för at bedja ho-
nom, at ro mig öfwer sjön han gjorde det
gärna och förglömde ej derwid, at berätta för
mig allmogens allmänna beröm för min pre-
dikan. et:. Imedlertid hade Herr Capitain Tol-
let rest samma eftermiddag till Poiko och när
han kom hem dagen efter medförde han der-
ifrån samma loford.

Thorsdagen derpå eller den 27:de Julii kom
Sergeant Ridderstadd och hans Fru för at af-
hämta mig och mina Disciplar till sitt nya
hemwist Frisilä i Töfssala Socken. Utaf Herr
Capitain Tollets barn feck jag med mig en-
dast hans älsta Son Gustaf och hans Syster
son Lackman. Herr Sergeant Ridderstadd
kom nu med sin sista flyttning ifrån Kaupila
och hade endast en liten båt upfylt med
hwarjehanda skräp i synnerhet war han las-
tad med not och 15. a 20. stycken får, som, så-
ledes omöijeligen kunde inrymma oss alla,
hwarföre Herr Capitain måste låna oss sin
slup. I denna sednare steg Herr Sergeanten
med sin Fru och alla barnen jämte en piga;
dit onbarqverades ock min kista och de öf-
riga wåra små saker; men jag steg i den lilla
fårbåten och endast en gammal piga till mig.
Wi afseglade på föremiddagen i ett det be-
hagligaste och makligaste wäder, som man
kan önska sig. Då wi kommo till Kalwa sun-
det (ett trångt och djupt sund) så stego wi i
land litet för at hwila oss efter rodden. Där
blef jag warse, at åtskilliga hade i en släter
hälla inhuggit sina namn, jag feck då straxt
uti en hwasskantiger sten och gjorde så med.
Derefter fortsatte wi resan i lika wackert
wäder öfwer den stora Omensari fjärden d: ä:
på Swenska: Äppelskärs fjärden. Men då wi
till det närmaste hade hunnit öfwer denna
fjärden började det at blåsa något mera alf-
warsamt och tillika ganska knapt; Och hwad
ännu wärre war skulle wi nu förbi en ganska
skarp och en fjerdedels mil bred udde, emot
hwilken den 3/4. mils breda och annars stora
Indio fjärden spelade med sina stora och
twära wågor, som, af den tiltagande starka
blåsten, som nära liknade storm, alt större
och större uphofwo sig. Den stora slupen,
hjelpte sig braf fram, som geck förut; ty han
kunde bättre lofwera, men jag war i större
fara med min lilla båt, så mycket mera som

186. 
1780. 
Julii. 

Bort resa till 
Frisilä.

187.
1780. 
Julii. 

284

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 284



jag war kommen så mycket under wädret, at
jag knapt war hundrade steg ifrån de branta
och skarpa klipporna och wädret dertill war
ganska knapt. Jag war wäl icke rädd; men jag
såg ock at jag behöfde iaktaga den yttersta
warsamhet och försiktighet; ty hade jag blif-
wit drifwen emot klipporna, så hade det
warit högsta omöijelighet, at frälsa wårt lif.
Detta gjorde mig så mycket mera bekymrad,
som jag ännu war mycket owan at segla, och
hade aldrig warit i en sådan swår belägenhet
förr. Jag tänkte wäl ibland: Tänk om jag nu
skulle kastas emot dessa klippor eller om
denna lilla näfwerryfwan skulle kastas öfwer
ända af Dessa stora och twära wågor, hwad
hjertfrätande sorg skulle icke mina stackars
Föräldrar få då; ty dem kom jag endast ihog,
men om mig sjelf war jag ej mycket oroad,
ty jag tänkte: ske Herrans wilja. Detta gjor-
de at jag med största flit aktade på skotet
och styret, jag drefs wäl ner något litet
ibland men sköt åter opp igen, och styrde så
långt möijeligt war emot de stora wågorna,
at de icke, om jag stode långs efter dem,
skulle kasta mig öfwer ända. Jag lät ej min
piga förmärka det minsta at wi woro i någon
fara, på det hon icke måtte förlora continen-
cen; och hon war tämmeligen flink, at efter
min befalning sköta focken. Jag märkte ock
huru slupen flere gånger höltbi för at wänta
mig, hwilket gladde mig, och gaf hopp om
någon hjelp om jag skulle råka i någon wär-
kelig fara. Min lycka war dock, at fast båten
war liten, så woro dock seglen goda och wäl-
stälda, samt at fåren, som annars wid sådana
tilfällen är så farligt gods, lågo ganska be-
skedliga och stilla. Änteligen kommo wi för-
bi denna fatala udden, då wi fingo segla
fördiwind. Hittils hade det wäl warit farligt;
men nu fruktade jag aldramäst när jag skulle
wända båten; emedan det ganska lätt hade
kunnat hända at någon wåg hade kunnat

kasta mig öfwer ända, under det jag stod
långs efter dem; jag afwaktade derföre en
stillaby, och då aflopp äfwen det lyckligt;
och innan kort war jag wid sjöbo bryggan
der jag skulle stanna. Af Herrskapet, som
redan hade stigit upp utur slupen blef jag
med utmärkt glädje emottagen, hwilka hade
förestält sig min fara långt större än jag sjelf;
ty de sade, at de hwart ögnablick ej annat
kunde se än at jag skulle ligga öfwer ända.
Och i sanning har jag sjelf erfarit, at saken,
för den som är förut i en annan båt ser långt
farligare ut när den efterföljande ligger på
sidan af wågen, än för den som sitter uti ho-
nom. Och si derföre hade de warit i en stor
ångest för min skull; ja så aldeles, at föga fel-
tes, at icke Fru Ridderstadd gret af glädje när
jag kom till lands, hwilket icke litet gladde
och smickrade mig; ty deraf fant jag huru
litet min person war dem indifferent.

VIII. Capitlet. 
Wistandet på Frisilä och afresa.

Här fans ej flera boningsrum än en sal och
twå kamrar hwaraf jag feck den ena at bo uti
med mina Disciplar, och på mina lediga
stunder roade jag mig merendels med at
fiska tillika med Sergeanten hälst om mår-
narna då wi antingen mette eller ock satte
ut gädd krokar, och fick jag då tilfälle, at utaf
Herr Sergeanten lära åtskilliga sätt at fiska.
Uti metande war jag merendels lyckeligare
än han hwaröfwer Herr Sergeanten ibland
blef något litet förtrytsam. Emot hösten for
jag ut om nätterna, at ljustra och war mer-
endels så lyckelig at hwar gång komma hem
med 1. [lispund]. fisk mer eller mindre; Den
så kallade tårrwe eller tjärweden dertill för-
skaffade och högg jag sjelf åt mig, ty dreng-
en hade sällan dertill tid. Ibland åter rodde
wi ut på holmarna, af hwilka han ägde 12. a
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14. och jagade harar, då, i stället för hundar,
jag med alla barnen geck ifrån den ena än-
dan af holmen skrek och klappade händerna
och skrämde så up haren och Sergeanten
sköt honom; så at jag i flera afseenden lefde
rätt nögd och glad härstädes.
Härtill bidrog icke litet, at Herrskapet

sjelfwa bemötte mig med all höflighet och
wänskap, ty de umgicks med mig med all för-
trolighet och en camerat, hwilket så upmun-
trade mig, at jag upförde mig mera fritt och
muntert, och afstod ifrån mitt förra twungna
wäsende, hwilken skilnad emot förr! Då jag
nu slapp att wara så mycket submisse och ej
behöfde, at så noga wäga hwart ord som man
skulle säga och ändå frukta at hafwa förgått
sig och stött sig emot högheten. Här behöfde
jag icke heller wara så propert klädd i hwar-
dags lag, utan wi gingo altid sommarklädda i
wåra tröijor. Och si alt detta gjorde, at jag altid
kunde wisa mig i min naturliga glättighet och
lynne. Men ibland de förnämare underkuf-
wade min stora blygsell denna min frihet och
råkte man ännu till på köpet i något hus wisa
mig aldrig så litet förakt eller göra gäck af
mig, (såsom till exempel: Clara Callmeijer,)
så blef jag aldeles nedslagen och på ett sådant
ställe hade jag sedan stor swårighet wid, at
kunna återtaga någon munterhet eller fritt
upförande, eller uprätta min förfalna credit.
Men blef jag åter höfligt och förtroligt be-
mött så blef jag straxt så upmuntrad, at jag
ock blef förtrolig och munter i umgänget,
dock med all höflighet och aktning emot dem
jag umgicks med.

I stället för Herr Capitains 2:ne Mademoisel-
ler, så feck jag Herr Sergeant Ridderstads
2:ne yngre söner till at informera, så at mina
Disciplars antal ändock war lika stort.
Efter en litet tid gingo wi till Sallmitto som

war ./2. Mils wäg (ty som detta Capel gället

bestod af en stor holme, så fans här ej andra
wägar än gång stigar) hwarest Herr Hofräts
Rådet Eek bodde hwars Fru war Syster till Fru
Ridderstadd, och dessa båda åter, Systrar till
Herr Hofjunkaren B: D: Jerlström i Umeå.
Här blef jag bekant med Herr HofrättsRådets
Herrar Söner Nicklas= och Carl Gustaf Eek;
med den förra af dessa, som ock war äldre,
blef jag framdeles tämmeligen förtrolig wän.
Wi skulle spisa middag och när den yngre
Fröken Eek höll på, at framsätta på bordet åt-
skilligt; så blef jag hwarse, huru hon, då hon
skulle taga något utur skåpet, under sin arm
sneglande såg på mig helt oförmärkt; ty jag
hade nu lärt at observera sådant, jag kunde
wäl icke utan all rörelse, se detta, men det
kunde icke heller hafwa den wärkan hos mig,
som det kanske annars hade haft om Min Frö-
kens Ch: Ch: Aminofs bild icke hade så lifl:n
swäfwat mig för ögonen, hwilken, oaktadt alt
mit ringa och swaga hopp ännu intet hade
gådt mig utur minnet. Jag låddes ej märka
dessa hennes ögonkast icke eller märkte jag,
at hon wille fortfara med det språket; utan
hon lärer endast welat oförmärkt observera
min physionomie.
På eftermiddagen foro wi ut at segla för ro

skull ända till Fagernäs, ett wackert dubbelt
Rusthåll, som en rik, fordom HandelsMan
wid namn Wittfot bebodde. Wi gingo in till
hans informator, hwars namn jag ej mera
mins och med hwilken jag derigenom blef
något bekant, at jag sedan altid geck in till
honom så ofta jag war till Kyrkan. Till Herr-
skapet sjelfwa war jag aldrig; ty Herrn sjelf
war allmänt känd för at wara mycket nisk, så
at han aldrig nånsin böd någon m:ska till sig
icke heller gjorde någon sig den mödan at
nånsin wilja hälsa på honom. Efter en liten
stund seglade wi härifrån hem till Sallmitto
igen. Derpå gingo wi i trägården; hwilket be-
hageligt nytt spectacel för mig at se en hel
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skog med hwarjehanda fruktträn! hwad an-
genämt nöije at för första gången med egna
händer få plåcka äpplen samt allahanda win=
krus= och stickelbär et: ett nöije som jag ej
underlät, at profitera af. Emot qwällen gingo
wi åter hemm.

Så mycket mina Disciplars skötsel och så-
dana nöijen lämnade mig tid, började jag nu,
at skrifwa ren min predikan för at i brefwet
sända den till mina föräldrar hwilket ej kun-
de blifwa så snart färdigt, eftersom jag utom
swaren på alla brefwen också på Olof Hägg-
ströms lilla utur brefställaren afskrifna bref,
äfwen efter Mag: Sædenii begäran skulle
skrifwa en Cathalog på Herrar Proffessorer,
Adjuncti, Magistri Docentes et: wid Aca-
demien, så at jag såg förut at brefwet skulle
blifwa ett helt paqvette.

Tre weckor efter jag war hit kommen wid
pass, så måste Herr Sergeanten Ridderstadd
resa in till Åbo i något angeläget ärende; och
jag jämte en piga skulle följe med. Jag hade
wäl önskat at med samma gång få afsända
mitt brev; men jag hade, ej ännu skrifwit rent
alt, ehuru ganska litet återstod. På samma
resa skulle wi ock återskaffa Herr Capitain
Tollets slup, hwarföre Herr Sergeanten steg
allena i den och jag och pigan i den förr om-
talta lilla båten, hwarpå wi afseglade i ett
ganska wackert wäder. När wi woro komna
genom Kalwa=sundet så mötte oss motwind
i hwilken wi lofwerade till sent på qwällen
utan at hinna närmare Sannais, hwarföre wi
måste taga natt härberge i en hö lada. Mor-
gonen derpå afseglade wi till Sannais och
straxt derpå till Åbo där wi lyckeligen an-
lände.

Så snart jag kom till Callmeijers så feck jag
åter ett bref ifrån mina Föräldrar, och huden

full med hårda bannor, både utaf Farbror,
Faster och Cousinerna Callmeijer, at jag
skulle wara så obeskedlig och så aldeles för-
gäta och förakta mina fattiga Föräldrar och
icke en gång swara dem på deras många bref.
Det gjorde mig hjerteligen ondt at få så
swåra förebråelser, men mäst at de wid första
påseendet tycktes wara så wäl förtjenta, fast
mitt samwete sade mig min oskuld. Då jag
icke wille uppenbara den rätta orsaken till
mitt långa stillatigande, emedan jag fruktade
at de skulle anse det såsom wille jag skryta
med min wackra afsikt, så hade jag swårt
wid, at urskulda mig. Jag sade wäl, at några
wissa omständigheter hade hindrat mig, at
så snart som jag wille skrifwa mina föräldrar
till; ehuru jag länge hade tänkt därpå. Men
jag feck ett sådant swar: ”En beskedlig son
låter ingen ting i werlden afhålla sig ifrån at
upfylla sina skyldigheter emot sina Föräld-
rar.” Ja, tänkte jag, det är just dessa skyldig-
heters så mycket fullkomligare upfyllan-
de, som har förorsakat drögsmålet. Dock wo-
ro dessa orden, mig ett styng i mitt hjerta.
Farbror sade mig ock at Herr Magister Sae-
denius hade skrifwit honom till och grufwe-
ligen anklagat mig. Jag tog så mitt bref och
geck i Herr Loffsmans kammare för at läsa
det. Min Far skrifwer som följer. af den 5.
Augusti.

”Min Käraste och Älskeliga Son et:
Ehuru jag drögt i det längsta med skrifwande
och wäntat på bref har det dock warit för-
gäfwes hälst jag icke fått något swar på 2:ne
bref.”
Han wisar sedan dessa brefwens datum,

talar om de afsände pengarna, berättar dett
fägnesamma at min Mor genom bruns drick-
ning blifwit något friskare, men at han dere-
mot sjelf warit sjuk, at han hade fått mitt sista
bref af d:n 7. April, at Adjuncten Olof Hägg-
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ström hade blifwit Comminister i Umeå
Lands församling och andra små nyheter
samt hälsningar. Han slutar med detta:
”Herren gifwe dig så godt som wi önske! I

medlertid, lef lyckligt och wäl! Herrans fruk-
tan ware dit yppersta ändamål nu och i till-
kommande tider! Sluteligen befaller jag dig
i Guds beskydd till lif och själ. Jag är” et: 
I Post Scripto säger han:
”Skrif oss till så snart du får brefwet, och

lätt oss wetta om dit tillstånd och huru du lef-
wer, wi längta mycket, at få höra något ifrån
dig.” et: 
Magister Sædenius skrifwer af d:n. 7. Au-

gusti så:
”Ganska besynnerligt förefaller det mig

och alla dess anhöriga härå orten, at på så lång
tid icke få någon notice om dess tillstånd.”
Han nämner ock om det recommenderade

brefwet och pengarna och frågar sedan:
”Månne sjukdom wåller ett sådant upskof

i skrifwande? skrif på adressen: Norr omkring,
så går brefwet säkrare. === et:
Nu lärer boken wara dess ro bittid och sent,

för at evertuera73 sig alt mer och mer i nödige
Studier, och det i märkelig måtto i dessa gran-
laga och trånga tider, dock utan at bli pedant
eller en bokgräl, utan umgänges wett och an-
nan skicklighet och manerlighet, som i wåra
tider ofta grundar ens lycka; wid Conditioner
hos hederliga Herrskaper, inhämtas sådant
kram, af en, som attenderar och imitterar
skicklighet och artigt lefnadssätt, som öfwas
hos förnäma, och låter wårt norrländska slurf
afhöflas. ===
Jag stannar wid den försäkran, at altid

wara med nöije” et:

I Åbo drögde wi icke länge utan reste straxt
hem hwarest jag med dubbell flit aktade på
alla ögnablick för at förfärdiga mitt bref,
som änteligen skedde till den 2:dra Septem-

ber då jag afsände det, glad innom mig sjelf,
at hafwa en gång kommit dertill. Jag berät-
tade dem deruti min flyttning, swarte dem
på deras frågor, tackade dem för pengarna,
skref ock ett tacksägelse bref till Bygdeå arf-
wingarna för det de så godwilligt låto bero
wid mina Morföräldrars utsago och sista
wilja, samt berättade orsaken till mitt långa
drögsmål; nämligen, at jag först wille med
det samma hugna dem med min första pre-
dikan, som ej förr blef renskrifwen, och som
jag icke feck hålla så tidigt som jag ärnade.
et: och sist hälsningar. et: Och blef post=
porto för detta paqvettet rätt dyrt.

Jag lärer ej hafwa nämnt, at min Discipel
Herr Capitain Tollets Systerson Bernt Ad-
rian Lackman hade den olägenheten, at
ganska mycket stamma. När Sergeant Rid-
derstadd det feck höra så föll det honom in,
at wi borde försöka, at öfwa honom at tala
sådana ord, som han hade största swårighet
wid at utsäga. Wi sade orden förut och lätt
honom säga efter wäl 20. a 30. gångor ett och
samma ord. I början tycktes det ej wilja
hjelpa något och gossen slet derwid förskräc-
keligen ondt; ty han drog efter andan, för-
stälde sitt ansikte i det han drog hundrade
skrynkor derpå och drog mun sned, än åt
den ena, än åt den andra sidan, han lyftade
och wred på ömse axlarna och hela kroppen
ja till och med trampade med fötterna, och
arbetade så förskräckligt hela 2. a 3. minu-
terna, så at han både blef warm och ande-
truten innan han kunde få fram ordet, så at
det war högt ynkeligt at beskåda och afhöra
honom; men på slutet tycktes det wilja gå
litet lättare för honom; ty det ordet, som han
den ena dagen omöijeligen kunde lära at
säga, det blef för honom den andra dagen,
om icke aldeles lätt dock långt bättre, at sä-
ga. Hwaraf man kan lära, at igenom en flitig
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och trägen öfning, kunna de, som med den-
na olägenheten äro beswärade, wärkeligen
derifrån blifwa befriade.

Emot samma Lackman förhölt jag mig en
dag på mindre beskedligt sätt, som jag både
då och sedan hafwer ångrat. Saken war den:
at jag af en händelse kom till at narras med
mina Disciplar, at jag skulle få dem till at
gråta när jag wille och behagade, som de
detta icke wille tro, så bad jag dem slå wad
med mig derom. Jag talte wäl så at de hade
bort förstå min mening, hwilket somliga
ock förstodo, som de oförmärkt lät märka,
men somliga icke; ibland dessa sednare war
Lackman och war färdig at slå wad med mig,
det han ock gjorde; sedan nu saken war så
långt kommen, så fordrade min heder, at up-
fylla mitt löfte; och jag wille icke heller låta
stå mig det, at jag icke skulle stå wid mina
ord, sedan jag en gång hade fält dem. Och till
min förargelse war Lackman, så tanklös at
han ej begrep min mening, ehuru jag ej talte
synnerligen förtäkt; ty hade han det förstådt,
så hade jag ej behöft öfwertyga honom med
wärkeligheten. Jag tog så riset och gaf ho-
nom en handplagga, och trodde mig endast
behöfwa slå 2. a 3. slag för att allaredan haf-
wa wunnit ändamålet; men till min ännu
större förträt och oro wille litet icke förslå;
ty han hölt, af samma upsåt, sina tårar, rätt
mästerligen tilbaka, som jag wille låcka ut
dem, näm: för at kunna stå wid wåra heders
ord; jag hölt på långa stunden förgäfwes och
icke utan mycken oro innom mig sjelf och
alfwarsamma hemliga förebråelser för det
jag skulle låta honom lida så mycket helt
oskyldigt, så at jag 2. a. 3. gånger war på wä-
gen, at uphöra och ärkänna mig för tappare,
men den skammen, som jag altid i det sam-
ma förestälte mig, at icke kunna wärkställa
det jag hade låfwat, kom mig åter at försöka

det yttersta, tils jag änteligen want. Hwarpå
jag gaf honom icke allenast hwad jag å min
sida hade utsett på wadet utan ock något
mera till för at tillfridsställa honom. Men at
jag aldraförst tilböd Lackman wadet kan jag
törhända icke aldeles frisäga mig ifrån, at
icke det torde hafwa skedt af den orsak, at
jag tyckte at han war den obetydligaste af
dem alla och således tjenligast, at wärkställa
mitt en gång fälda påstående uppå. Huru
många lärdomar, slutsatser och sanningar
ianseende till stora samhällen, kan icke en
tänkande menniska af denna lilla händelse
draga. Denna händelsen kan räknas till en af
mina barnsliga uptog; ty barnsligheter hafwa
länge fölgt mig, såsom de wäl altid i någor
måtto åtfölja hwar och en menniska in till
sena ålderdomen; men denna torde jag dock
hafwa största orsak, at blygas före.

Ett annat fel och brott mera wärkeligt och
betydande begeck jag äfwen här, hwartill jag
wäl icke war uphofwet; men lät mig dock
dertill förledas på följande sätt. Jag hafwer
förr nämnt, att wi tidigt om mårnarna ofta
woro ute at meta abborrar; Men nu föll dett
Sergeant Ridderstad en gång in, at en Sön-
dags mårgon fara ut at meta och wille hafwa
mig med sig. Jag fant wäl huru otillbörligt
det war och at det war en uppenbar synd,
icke heller hade jag den minsta lust dertill,
ehuru jag annars altid har haft mycken lust
för at fiska, utan twärtom war det mig högst
emot; men jag hade dock icke mod och hjer-
ta till at neka; utan jag fölgde med; ty wanan
at wara allom ödmjuk undergifwen och ly-
dig, hälst den under hwilka jag i någor måtto
tyckte mig wara satt och dem jag annars bor-
de wisa någon wördnad, samt någon men-
nisko fruktan gjorde at jag ej hade mod, at
sätta mig deremot. Wi rodde så ut till wåra
wanliga ställen; men fingo ingen ting, hwar-
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före jag satt där med så mycket större leds-
nad och så mycket mera längtade at få fara
hem, men wågade dock ej proponera det; än-
teligen blef Sergeanten sjelf ledsen och wille
fara hem, hwaröfwer jag blef hjerteligen
glad, då wi rodde hem lika så rika, som då wi
foro åstad, men mera brotsliga. Samma ef-
termiddag gingo wi, nämligen både Sergean-
ten och Frun och jag, samt några utaf Dis-
ciplarna, till Salmitto på visite. När wi kom-
mo fram, war icke Fru Ridderstadd sen at
sqwalra; hwad wi hade gjort samma morgon,
då Fru HofRättsRådinnan Eek till wår tröst
anklagade sin äldre Son Niclas för det, at han
under mässmål hade skutit en kråka; men
jag fant straxt huru liten tröst det war at
hafwa flera medbrottsliga med sig. Hela ef-
termiddagen fingo wi heta sabbatsbrytare
och det gjorde mig hjerteligen ondt, fast jag
ej lät märka mig, at de hade så stort skäl der-
till, samt ångrade högeligen, at jag så skän-
deligen hade låtit locka och förleda mig
dertill; jag bad Gud i mitt sinne om förlå-
telse och beslöt, at aldrig mera låta någon
locka mig till denna eller någon annan mis-
gärning. Häraf ser man hwad fölgder elakt
sälskap förorsakar och hwad menniskofruk-
tan uträttar; ty jag hade wisserligen aldrig
fallit på en sådan tanka om jag icke hade
blifwit förförd. Wid denna tiden feck jag
ock lära af Sergeanten Ridderstadd at me-
delst wissling som ungarna få skjuta fogel
honan när man träffar på ungarna. 

Då och då hade jag detta nöijet at wara i säl-
skap med detta Herrskapet, och det war i
synnerhet i unga Herrarnas sälskap som jag
mäst war road; ty när wi ej woro hos dem så
gjorde de wäl ock någon gång visite hos oss.
Nu war ock till Salmitto ankommen Gamla
Fru Jerlström, née de Hags, Mor till Herr
HofJunkaren Jerlström i Umeå, Fru Hof-

RättsRådinnan Eek och Fru Ridderstadd, en
mycket munter och pratsam Fru i hwilkens
sällskap en ungdom knapt kunde ledsna.
Och då hon nu war så nära wille hon ock se
huru Hennes Dotter Fru Ridderstadd bodde
och mådde. Hon kom derföre till Frisilä och
bodde där wid pass 8. dagar. Då Hon sedan
skulle gå derifrån hade ingen annan tilfälle,
at följa henne än jag, så wida hö=anden sys-
selsatte alt folket. Men man skall tro, at jag
ej hade ledsamt på wägen, ty gummans prat
war så tilräckeligt och i en svite, at jag knapt
hant afhöra det. Det war ej nog at hon under
gåendet fortsatte sina berättelser; utan på
det at tiden så mycket bättre måtte räcka till,
så stannade hon efter hwart 300. steg wid
pas, och hölt der, stante pede, en liten predi-
kan hela fjerdedels timmen, så at om icke jag
oförmärkt hade börjat gå så tror jag at hon
hade stått där ännu och pratat. Jag war så
lycklig at hafwa wunnit hennes wänskap,
beröm och låford, och nu feck jag ock så hela
hennes förtroende, så at jag tror; at knapt
någon omständighet i hennes och hennes
slägtingars, lefnad gafs, som hon icke med
mycken förtrolighet berättade mig; och wis-
te mig derjämte mycken höflighet, så at fast-
än wår march ej geck så fort hade jag dock
rätt nöijsamt.

En annan gång kom Herr Niclas Eek och
hans yngre Syster Fröken Eek till Frisilä, då
wi ibland annat roade oss med at spela tri-
sete. Under det samma föll Fruentimrens
samtal på barnsängs hustrur, huruledes som-
liga med mycken lätthet kunna gå igenom
de samma, hwarwid Fröken berättade huru-
som en gumma någorstädes framfödde sitt
barn där hon geck på gålfwet i en hast utan
at förut hafwa känt till något synnerligt fö-
rebud, och uti alt folks närwaro. Derpå swar-
te jag helt hastigt utan at tänka efter om det
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i sådant sällskap wore passande eller icke
dock helt oskyldigt och utan öfwerlägning:
”Håh! Hon war fasligt lös=släpter hon.” Här-
öfwer blef strax ett allmänt skratt och fru-
entimmerna, och isynnerhet Fröken tyktes
blifwa något flat: men jag blef icke mindre
å min sida och ångrade högeligen min obe-
tänksamma obelefwenhet; samt undrade hö-
geligen på mig sjelf huru jag nu kunde wara
så flux och talig, som annars hade så ondt
efter ord när det behöfdes, ja så at jag många
gånger war helt ledsen på mig sjelf, som ald-
rig kunde få fram det jag wille fast jag ibland
tycktes wäl nog hafwa öfwerlagt hwad jag
wille säga. När jag sedan kom at wara allena
med Herr Eek så roade wi oss rätt godt åt
detta infallet.

Nämnde Herre och jag wore redan blefna
tämmeligen förtrogna wänner, hwilket sked-
de snart och utan swårighet, och jag kan
säga, at han war den första, näst unga Herr
Johannes Bolin i Umeå, som jag kan räkna
ibland wärkeliga wänner. Dock hade jag än-
nu aldrig lämnat mitt hjertas förtroende åt
någon enda, icke heller åt denna annars än
at wi gåfwo hwarannan wåra humeurer och
tänkesätt tillkänna, hwilka woro mycket lika
hälst uti det at på intet sätt kunna entrete-
nera fruentimmer och conversera med dem,
hwarutinnan jag kom allsingen wärt, ej hel-
ler han som han sade, och si detta war orsa-
ken, hwarföre jag aldrig trifdes i fruentim-
mers sälskap. Man har allaredan af det före-
gående sedt, at detta ingalunda skedde för
någon aversion till könet, ty ingen, tror jag,
kan bära så mycken aktning och wördnad
för dem, som jag; utan endast af blygsel och
en art timidité.
Ej länge derefter gjorde wi alla åter visite

på Salmitto; Då Fru HofRättsRådinnan Eek
yttrade sig wid bordet ungefär som följer af

någon anledning, som jag nu ej mera mins:
”Ja, Herr Stenberg, Ert upförande är ganska
wackert, beskedligt och hyggligt; om jag ännu
hade barn som skulle läsa, så skulle jag skatta
mig lycklig at få Er till Informator åt dem;
men som jag nu mera intet har sådana så kan
jag icke heller få det nöijet.” Till prof på hwad
jag å andra sidan sagt, så war nu åter min blyg-
sel framme som hindrade mig at swara på en
så nådig compliment ehuru Frun twå sär-
skilta gånger fälde dessa orden; utan jag teg
helt stilla; ty när det ej blef straxt för mig så-
som sig borde, så blef jag för mycket nedsla-
gen och skamfull för at kunna förbättra felet,
och sedan jag en gång hade förmärkt mig fe-
let, så blef felet sällan ensamt. Och jag blef
häröfwer så mycket oroligare och ängsligare,
som jag tänkte: Ach hwad är jag icke för en
stackare? De lära wäl nu tänka så här och der-
till hafwa de största anledning: Ach hwad är
han icke för en buffell och dummer gös, som
icke wet så mycket, at på ett wärdigt sätt be-
swara en så nådig compliment. Jag war dock
ej aldeles så sorgse, som då jag förwärfwade
mig Herr Capitaine De la Myles förebråelse
(se pagina 109.) ty nöijet jag fant deröfwer, at
höra mig hafwa warit så lyckelig och wunnit
en så förnäm Frus gynnande omdöme, beröm
och wänskap tilfreds stälte mig tämmeligen.
Hwad som bidrog till, at hon hade fattat så
gynnande tankar om mig lärer förmodeligen
hafwa warit, Hennes Mors Fru Jerlströms och
Systers Fru Ridderstads berättelser om den
ordning jag hölt med Disciplarna och at jag
med dem hölt bön mårgon och afton; annan
anledning kunde jag ej finna.

Nu tilstundade Marknaden i Åbo, som skulle
hållas den 13:de September, hwarföre Herr
Sergeanten Ridderstad och jag tillika med
större delen af hans tjenstefolk reste på en
liten båt redan den 11. ty wi hade 6. mil at seg-
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la; men dels för det, at wi tyckte det wara
obekqwämt at resa på wår lilla båt i träng-
seln, dels ock och förnämligast för det wi
hoppades få bättre sälskap och följakteligen
äfwen större nöije på wägen så låto wi sätta
oss i land wid Sannais i afsikt at få följa Herr
Capitaine Tollet på dess Slup, och låto så wårt
eget folk segla förut till Åbo. Men till all
olycka då wi kommo upp till gården fingo wi
höra, at Herr Capitaine Tollet alla redan hade
rest till Marknaden i sällskap med Poiko
Herrskapet och äfwen afsändt sin Slup förut.
Detta war oss ganska oförmodat eftersom wi
tycktes komma tilräckeligt tidigt för at ännu
finna honom hemma. Nu stodo wi således
där rådlösa; ty det började lida mot natten,
båten hade wi sändt bort; ingen mat hade wi
och på Sannais kunde nu icke hwarken den
eller natthärbärge fås. under det wi med 
mycket bryderi funderade om hwad wi skulle
taga oss före så kom jag ihog Inspectorn Ing-
man och efter jag i det huset war något litet
bekant så föreslog jag at wi borde gå dit. Ser-
geanten samtyckte strax därtill och wi drög-
de ej så länge at wärkställa beslutet. Här
blefwo wi wäl bemötte så till Taffell som
säng och den pratsamma gubben, som icke
mindre war nögd med sälskapet, tilstadde oss
icke at ledsna men denna gången syntes
ingen af hans flickor. Om mårgonen derpå
woro wi icke mindre lyckeliga; ty wi fingo
följa med Gubbens söner och på hans Slup
till Åbo. På wägen stego wi i land i Nådendal;
ty unga Ingmännerna skulle där taga en sin
Syster med sig, som tjente som husjungfru
hos Herr Professoren Näf hwilken då war
KyrkoHerde därstädes och hwilkens omstän-
digheter woro sådana, at han bodde här eller
i Åbo alt efter som hans ämbete det äskade
och Frun bodde på Artokais, hwilkas wän-
skap war så stor at ingen wille se den andra.
Denna Jungfrun hade i rågat mått ärft sin

Herr Fars språksamhet. Och så roade hon oss
också på wägen med en så tilräklig mängd
historier om sin Herr Husbondes legender,
upförande och hushålning så at, om endast
hälften deraf war sant, så war det redan mer
än tilräckligt, at nödga hans Fru, som war
både ett wettigt och ganska hygligt fruen-
timmer; till at fly hans umgänge. På detta
wiset förkortade denna muntra flickan både
tiden och wägen tills wi kommo till Staden.
Här hade jag ej mycket at göra såwida jag
blott hade rest till marknaden för ro skull,
dock handlade jag så mycket, at jag feck pröf-
wa huruwida jag i den wägen kunde komma
till rätta med finska språket och jag märkte
at jag till det närmaste kunde umbära tolk.
Jag fick ock ett bref ifrån Uhleåborg ifrån

Cousin Chore af följande innehåll:

”Min aldra bästa Cousin och Bror må städse
wäl!” === först tacksägelse complimenter
för penninge lånet. === hwarpå han frågar:
”betalningen bör jag ej heller glömma; så wil
jag nu rådfråga Cousin om han will wänta
till wintern då jag sjelf kommer till Åbo, ty
som det är owist at skicka med Posten eme-
dan flera bref som jag skrifwit ej äro fram-
komna till sina ägare, emedlertid följer här
en Sex dal:s Banco Transp: Sedel såsom ett
litet interesse. Cousin är god och skrifwer
sitt yttrande angående denna saken. Förblif-
wer et:.
Uleåborg D:n 6. Sept: 1780. E: Chore.”

Därpå swarte jag straxt, at som jag för det när-
warande intet behöfde pengar, så feck han
hafwa anstånd med betalningen tils widare.
I wår egen lilla båt reste wi ifrån Åbo, och

när wi till qwällen i skymningen kommo ine-
mot Märimasko=sundet, så rodde oss förbi
en liten båt med 2:ne karlar uti, och på wår
tilfrågan sade de sig wara hemma ifrån Wemo

203. 
1780. 

Septembris.

204. 
1780. 
Septembris.

Bref.

205. 
1780. 
Septembris.
Återresa.

292

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 292



Socken. Men på wår nogare efterfrågan ifrån
hwilken by de woro? och hwilken wäg de
skulle resa, tycktes de wara tämmeligen för-
lägna om swar; ty det blef ganska twetydigt.
Mörkret gjorde at jag ej straxt kunde känna
igen dem, men när de woro komna oss förbi
såg jag at det war Klåckaren Lindmark i Mä-
rimasko Socken och dess Son min dygdiga an-
tesessor på Sannais, hwilket jag sade för Herr
Sergeanten Ridderstadd när de woro komna
wäl ifrån oss, som blef förträtad däröfwer, at
de skulle ljuga för honom mitt i synen, och
det så mycket mera, som de samma dag i Åbo
hade talt med honom at på återresan hemma
hos sig få tala med honom litet i förtroende.
Hwad de wille honom war följande: Unga
Lindmark funderade på huru han måtte kun-
na leda skulden för Jungfruns fruktsamhet
på Sannais ifrån sig inpå Herr Capitaine Tol-
let; Han wiste at Herr Sergeanten war wän
med Herr Capitaine och hoppades at denne
sednare hade talt något i förtroende med den
förra i den saken; derföre wille han nu höra
huruwida Herr Sergeanten kunde blifwa ho-
nom ett godt wittne, hwilket alt Herr Ser-
geanten i förwäg gissade. Och det slog icke
heller felt; ty så snart wi kommo dit så hadde
de honom in uti ett afsides mörkt rum och
talte med honom en lång stund. När samtalet
war alt sade Herr Sergeanten, at de noga fråg-
te i saken; men at han i sina swar iakttog all
warsamhet, emedan han fruktade för hem-
liga luranter efter det war mörkt i rummet.
”Jag wet wäl ingen ting,” sade han, ”men jag
har dock icke lust at wittna i saken. Och hu-
ruwida Herr Capitaine såsom änklinge kan
wara oskyldig kan wara owist”; derföre gaf jag
honom det rådet at skaffa menniskan ur sitt
hus om han wille undgå at komma i någon
mistanka hos sin Fröken och derigenom för-
lora henne. Men jag å min sida ansåg Herr Ca-
pitaine för oskyldig så wida jag aldrig hade

märkt, at hans upförande i någor måtto war
sådant. Resan aflopp sedan lyckligt hem.

Något besynnerligt i natural historien får jag
ock anföra som jag här feck tillfälle at se.
Wår brun, som war 2. á 3. famnar djup, blef
aldeles tom i slutet af sommaren, då wi blef-
wo deruti warse 20. a 30. små gäddor som
redan woro wid pass 4. tum långa hwilket alt
de hade wuxit på den sommaren; ty öfwer
winteren hade de ej kunnat wara där ty då
war den brun alldeles torr, de måste således
om wåren hafwa kommit dit; ty då rensades
och skölgdes ofta färsk fisk wid brun, hwar-
wid foecunderad rom måste hafwa fölgt
med wattnet dit ned.

Wid denna tiden gjorde jag ock twenne nya
visiter med Herr Sergeant Ridderstadd hwa-
rest jag ej förr hade warit, ehuru de endast
woro 1. a 2. fjerdedels mil aflägse det ena war
hos Fru Majorskan Taube på ett Capitaines
Boställe litet ifrån Kyrkan der wi ock lågo
öfwer natten, och det andra På Strömma Hos
Herr Ryttmästaren Aminof. På intetdera stäl-
let hade jag synnerligen nöisamt efter jag
icke kunde deltaga i spelet. På sednare stället
war både Fadren och dess twå Söner ogifta,
men icke dess mindre wimlade hela gården
med Pigor och barn och barn och pigor, en
ganska owan och obehaglig syn för mig; och
en owedersägelig skylt af den Stora werldens
ärbarhet och dygd. På förra stället bodde en
Fru med sina tre döttrar, som nu efter modet
lefde skild ifrån sin andra man sedan hon för-
ut hade lefwat på samma sätt med den förra. 

Så ofta jag kunde geck jag altid till Kyrkan
om Söndagarne, och hade altid någon af
mina Disciplar med mig. En Söndag fölgde
mig Gustaf Tollet, då det war mycket warmt,
och solen brände rätt starkt, Hwarföre Gus-
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taf Tollet tröttnade på hemwägen. Han kla-
gade sig häröfwer jämmerligen; men jag
ansåg det för at wara blott lättja, hwarföre
jag ej hörde stort efter honom; ty jag tyckte
at en så stor gosse lätteligen skulle kunna
löpa denna korta wägen (./2. Mil) både fram
och åter. Jag war derföre ej hugad at så ofta
sitta och hwila med honom så ofta, som han
wille; utan geck min gång hotandes, at jag
skulle gå ifrån mig om han ej wille följa,
samt at han aldrig mera skulle få följa mig
till kyrkan. Till slut började han gråta, då jag
blef nog förträtad på honom och skämde om
honom för hans klemighet; samt hwilade en
liten stund med honom, hwarefter jag änte-
ligen med mycken möda feck honom hem.
Men efteråt ångrade jag nästan at jag war
något hård emot honom. 

För öfning skull önskade jag at åter få Pre-
dika, men jag kunde ej få tilfälle dertill eme-
dan församlingen war finsk, och ganska säl-
lan predikades swenska dock sades det at det
någon gång då och då kunde ske i Sakristi-
gan. Jag beslöt derföre, at anhålla derom,
hwilket jag gjorde hos Capellan; men han
wågade ej utan Herr KyrkoHerdens tillstånd
efterlåta mig det, jag måste således resa till
Töfssala Moder=kyrka. Och som jag icke
kände wägen dit, så öfwertalte jag unga Herr
Niclaes Eek följa mig, det han ock låfte. Rese
dagen blef utsat och jag infant mig på Sal-
mitto; till roddare tog Herr Eek en af sin Fars
torpares dotter en ung och wacker flicka om
15. år. Jag hade äfwen den lyckan, at få ett
större sälskap; ty en afskedad Capitaine
Spandecou med dess unga son skulle resa till
Capitaines Bostället Wehax, således blef wår
resa nöijsammare. När wi hade landstigit wid
sistnämnde Boställe så började Herr Capi-
taine, Eeken och jag at gå förut up åt gården,
men unga Spandecou blef en liten tid qwar

wid stranden: Änteligen kom också han och
hant på oss nära wid gården, där började han
straxt at anförtro mig hurusom han hade rätt
alfwarsamt warit ihop med wår roddare
flicka, at få utöfwa sin lusta med henne men
det war fåfängt hon war så enwis sade han at
hon icke tillstadde det ehuru han böd henne
pengar. Öfwer ett så oförwäntat förtroende
kunde jag ej annat än flatna. Poiken war
knapt torr bakom öronen och kunde ändock
så uppenbarligen på ljusa dagen och ett bös-
seskotts afstånd ifrån sin Far bjuda till en
sådan fäaktig gärning utan minsta blygsel
eller skam, och derpå för en helt främmande
person skryta utaf sitt tillbud, ansåg jag för
ett prof åf en ganska slät upfostran, och huru
stort wärde ibland de förnäma sättes på är-
barhet och kyskhet. Jag fant straxt at han
trodde mig wara af samma tanka som han,
och at jag wore road af ett sådant förtroende,
ty annars hade han wäl icke wågat på, at tala
med mig derom; men jag kunde ändock icke
komma mig till at swara honom såsom han
förtjente. Herrarna Spandecou stannade här;
men Eken och jag hade ännu en half mil at
gå till Prestegården. Där drucko wi Caffe.
Kyrkoherden Bark wiste ingen swårighet wid
at bewilja min begäran. Samma KyrkoHerde
war något gammall och råstig i bröstet utaf
det han ej alltid råkade hafwa tilfälle at fukta
sin strupe med det priswärda aqva vitæ, och
sonen såsom violist såg ock tämmeligen fleg-
matisk ut, och blef sedan en wärdig son af sin
Herr Fader. Frun (ni fallor) såsom en trogen
maka, wille icke heller åsidosätta at följa sin
älskade mans priswärda efterdöme; åtmin-
stone förglömde hon och hennes tre maka-
lösa döttrar aldrig dett oskattbara Casffe,
som 7. a 8. gångor på dagen minst skulle
kokas. Des sa tre Nympher woro skönheter;
den enas ögnakast kunde ej annat än up-
wäcka twist emellan ungkarlar om hwilken
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som hade warit så lyckelig at benådas der
med; ty efter deras naturliga stälning, så
borde säkert en på hwar sida om rummet tro
sig wara denna lycklige; den andra fast ej
ägare af samma lyckliga gåfwa eftergaf henne
dock ej stort i skönhet; och den tredje war ett
mönster af nedlåtenhets dygden och hatare
af högmod; till bewis deraf tjenar, at hon
sade till en nyss gift Socken Skräddare:
”Hwarföre skulle Ni gifta Er med henne; Jag
skulle wäl ock tagit Er om Ni bara wändt Er
till mig.” Ware detta nog till en kort afritning
på denna Hederliga famillen, som torde wara
tilräckligt för en tänkande, at kunna sluta till
det öfriga och dess wälbestälta hushålning.
Återresan geck braf, utom det at då wi togo
oss före at gå en ginwäg till bostället fingo wi
det nöijet at stanna i ett surt och sankt kärr,
hwarmedelst wi sannade ordspråket: at en
liten god krokwäg är bättre än en ellak gen -
stig.

Ifrån Frisilä gård ned till sjön war ej långt,
dock kunde sjön ej synas för skogen hwar-
före Herr Sergeanten och jag hwar dag en
liten stund roade oss med at fälla skogen för
at winna en wacker utsigt ifrån gården. En
afton, sedan jag hade skiljt mig wid mina Di-
sciplar, stod jag där allena och högg, och i det
samma kom helt oförtänkt Herr Sergeanten
åtfölgd af Herr Ryttmästaren Aminof och
dess unga Son Herr Pagen, och gingo mig
tätt förbi ner till sjön jag blef half harmsen
och flat deröfwer, at de skulle få se mig stå
och arbeta åfklädd inpå lifstycket. Men se-
dan de en gång hade sedt mig tyckte jag, at
det ej war wärdt låta märka något; utan fort-
for med mitt arbete äfwen ock när de gingo
tillbaka. När jag kom hem berättade Herr
Sergeanten, hurusom Herr Ryttmästaren ha -
de berömt mig för det, at jag företog mig nå -
got nyttigt at göra och ej war så rädd för at

taga mig motione med sådana arbeten, hwil-
ket tilfridsstälte och fägnade mig. 

Då jag nu ibland fölgde Herr Sergeanten an-
tingen till at fiska eller skuta, så märkte jag,
at han war ganska mistänksam hälst i mörk-
ret, så at den minsta knäpp eller kny wäkte
hans upmärksamhet; ty han förestälde sig
tjyfwar i hwarje knut och hwarje sädesstack,
hwarföre han altid mycket lysnade och kröp
på lur. Detta föreföll mig nog sälsamt och
half ledsamt ty jag tyckte, at det ej kunde
tjena till annat än at först göra sig en ständig
onödig oro, och för det andra endast till at få
mycket mera reta folket till stöld då de fant
sig på ett oskyldigt och nedrigt sätt mistrod-
da, man kan wäl ändock, tänkte jag iaktaga
alla warsamhets mått och en nödig aktsam-
het, utan at wara så slafwiskt mistänksam.
Derföre beslöt jag at taga mig till wara för at
falla i samma fel. Dock kunde jag ej dertill
wara frästad; ty jag hade ingen ting at wara
rädd om.

Hwad mig angeck så kunde jag ej det minsta
märka annat än at Herrskapet woro nögda
med mitt upförande med Disciplarna, utom
wid följande tilfälle. En föremiddag denna
tiden då jag hörde Deras älsta Sons läxa (han
hette Samuel en trög och derjämt stursk och
ellak gåsse) så kunde han henne icke efter
wanligheten; jag nödgades då, efter så många
hotelser och lämnade pröfwo tider, försöka
om icke agan kunde hjelpa något. N:B: Herr
Sergeanten war utgången men Frun hördes
gå och rusta i salen. Det oaktat fortfor jag
med mitt moralicerande och beredde mig till
execution; men när han då såg at det skulle
blifwa alfware utaf, och hörde sin Mor i sa-
len, så war han så arg och stursk, at han gaf
sig till at skrika med full halls och det förr än
jag nånsin hant röra wid honom. Detta kun-
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de ej annat än naturligt wis på det högsta för-
arga mig, hwarföre jag ock med så mycket
större alfware gaf honom hwad han hade för-
tjent; Men som jag märkte, at han ändock en-
dast af lutter ondska skrek så, som hade man
satt knifwen i strupen på honom; så måste
jag sluta straxt; icke derföre at icke han hade
behöft mera (ty när man skall aga så bör det
skje så alfwarsamt at man derigenom må
brytta ondskan och sturskheten hos barnen
och desemellan låta bli; ty at ständigt hålla
på platta litet för minsta fel är endast at up-
ägga och nära deras arghet och sturskhet)
icke heller derföre, at jag blef trött utan för
hans Fru mor skul, som endast hörde hans
förfärliga skrik men ej såg hur det geck till;
på det hon ej måtte tro at jag hanterade ho-
nom på ett oförnuftigt, omänskligt och ty-
ranskligt sätt. Med flit geck jag straxt ut för
at förmärka huru Frun skulle taga det up: och
då såg jag at hon stod och gret wid skåpet. Jag
låddes icke förmärka något, utan geck min
fria wäg ut och in. Jag wäntade samma dag at
få höra något käbbel härföre, hwarföre jag
war beredd på känligt swar; men hon war
dock så förnuftig, at hon aldrig lät förmärka
det minsta.

Nu hade jag åtagit mig, at predika swenskan
till Michæli dagen, hwarföre jag beredde mig
dertill; men för at först öfwa mig härutinnan
så, at jag sedan måtte trygt kunna lita på mig
sjelf och mitt eget arbete, så skref jag ren en
predikan på den dagen utur ett gammalt
concept, som jag hade fått till skänks af
Cousin Chore; men hwarest han har fått det
wet jag ej. Den nämnde dagen kom, och det
blef beslutit, at swenska Gudstjensten skulle
hållas i Sakristigan under det finska Guds-
tjensten hölts i kyrkan. Men då fans ej nå-
gon kappa; ty Presten hade ej fler än den ena
han sjelf brukte. Men då Herrskaperna ytt-

rade sig, at de ej wille göra någon reflexion
på kappan, så blef beslutit, at jag skulle pre-
dika utan kappa och det aflopp lika wäl.
Efter slutat Gudstjenst tackade de mig för
en wacker predikan. Och sedan berättade
Herr Sergeanten mig, at Herr Ryttmästaren
Aminof hade mycket berömt min predikan,
hwilket beröm jag så mycket mindre kunde
taga till mig, som jag wiste at det icke war
mitt eget arbete, hwarwid jag ock tänkte: Du
och dina likar lärer litet fråga efter predik-
ningar. Ifrån den tiden har jag aldrig mera
betjent mig utaf andras arbeten; utan altid
conciperat sjelf mina predikningar.

Till nu instundande höste termin hade jag
beslutit, at resa in till Academien, hwarföre
jag nu måste abbandonera denna min condi-
tion tils widare. Herrskapet bad mig då myc-
ket, at jag åter måtte komma tilbakas wid
termins slut eller till Jul; men jag lofte dock
icke något wist. Dock fant jag mig just icke
dertill ohugad eftersom jag tyckte mig der
må så wäl i anseende till det förtroliga um-
genget, hwarwid jag bemöttes.
Wid pass den elfte October war rese dag.

Och då Herr Sergeant Ridderstadd skulle be-
tala mig Min lön så feck jag ej mer än 5. R:D:
de öfriga 1. R:D: 32. sk: feltes inga löften om
at sedan få. Dessutom skänkte han mig en
gammall wärja. Då jag började at inpacka
mina saker, så kom frun och skänkte mig ett
par utaf sin Mans halfnötta ull strumpor, ho-
nom owetande. Jag tackade och lade dem öf-
wer en stol för at straxt lägga in dem. Strax
derpå kom ock Sergeanten in och då han blef
warse samma strumpor så tog han uti dem
och frågte så noga efter: hwilken som ägde
dem. At swara det jag ägde dem wågade jag
ej; ty jag fruktade at han skulle känna igen
dem för sina, icke heller wille jag säga at jag
hade fått dem af Frun så länge hon som sjelf
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war närwarande, teg; hwarföre jag tog samma
parti. Änteligen sade Frun at hon hade skänkt
mig dem, då han straxt förklarade sig nögd
och jag war glad at ingen widare förargelse
deraf upkommit; men mäst deröfwer at jag
feck behålla strumporna.
Jag satte mig så i båten med mina Disciplar

Gustaf Tollet och Lackman och kom lyckli-
gen till Sannais. Men Herr Capitain Tollet
war då icke hemma, icke heller kunde jag resa
längre utan att träffa honom; ty jag wille
hafwa utaf honom pengar, jag måste derföre
där wänta på honom 7. dagar under hwilken
tid jag mäst pratade med en målare ifrån Ri-
mito, som hölpå, at måla hans sal.

Änteligen kom Herr Capitaine Tollet hem,
då jag till första tractamente feck hårda ban-
nor för det at jag hade tillåtit, at hans syster
son Lackman skulle äta i köket på Frisilä och
icke wid bordet. ”det war helt owärdigt utaf
Ridderstads Herrskapet,” (sade han när jag
ursäktade mig dermed; at de så wille hafwa
det och jag rådde icke derföre och fortfor)
”men det hade hört Eder till, at det före-
komma; ty när jag har altid haft honom wid
mitt bord, som Ni sjelf har sedt, så woro de
icke heller för stora och förnäma, at låta
honom äta wid deras bord, hälst hans barn
hos mig åtnjöto samma heder” et:. Och san-
ningen at säga, så war han ej så rar at äta i
sälskap med; ty han war ganska sunkiger och
osnygg med rinnande näsa, hwars droppar
fingo sin hwila i hans mun et: och rättelser
och lärdomar hulpo ej deremot, Derföre
medgaf jag gärna at han skulle äta i köket
när saken första gången skedde och omtal-
tes, så mycket mera som jag tyckte at saken
ingen ting hade på sig, och at det icke an-
geck mig. 
Men det war icke länge till förr än jag åter

feck ett sådant tractamente förnyat. Ty dagen

derefter kommo Poiko Herrskapet till San-
nais på visite. Det war på föremiddagen; och
då jag wille kläda mig till middagen fant jag,
at mina kläder woro i sådan oordning, at jag
icke med skäl på något sätt kunde nyttja dem;
ty antingen woro wästarna söndriga eller
Jackorna på något sätt i olag. I det samma feck
jag matbud och blef bekymrat huru jag skulle
bära mig åt; jag försökte då at kläda min lif-
färgade Jacka utanpå min tröija, men det
wille icke heller låta sig göra; ty armarna woro
för trånga. Hwad wille jag då göra? Stunden
war inne då jag skulle gå in och många om-
byten at wälja på hade jag icke. Jag tänkte då:
Fattig Man är ingen Grefwe jag wågar på at
gå in i tröijan, som wärkeligen war wacker
nog, det är på landet, jag hoppas, at de det ur-
säkta. Härtill öfwertalte jag mig så mycket
lättare, som jag nu hela sommaren på Frisilä
altid hade fått bruka den friheten fast dock
bara i hwardags lag. Jag geck så dristigt in och
efter måltiden geck jag straxt ut igen. Då
Herr Capitaine straxt kom och gaf mig föl-
jande moral: ”Hwad tänker Ni på Herr Sten-
berg, som kan wara så ohöflig, at komma in i
tröijan till middagen när här är främmande,
hälst Fruntimmer, Ni borde åtminstone re-
dan weta bättre och hafwa samt wisa större
wördnad för könet” (ja tänkte jag, jag twiflar
om någon kan derföre hafwa större wördnad
än jag.) ”Ni ser at icke en gång jag har gjort
så, änskönt jag är med Herrskapet mycket be-
kant, och här på landet hemma stadd. Derföre
bör Ni aldrig så upföra Eder mera” et: Efter
min blygsamma wana kunde jag härtill ing-
enting swara; men tänkte: Den rika har så-
dant han will, men den fattiga har sådant han
kan.

Dagen efter skedde afresan ifrån Sannais
och först till Poiko då Herr Capitaine Tollet
äfwen war med dit följaktig, af hwilken jag
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wäl hade fått något litet pengar men ej alt
hwad jag borde hafwa. På Poiko dröjde jag ej
länge; och hwad angår Min förr omtalta Frö-
ken, så war mitt förhållande så wäl på San-
nais, som här aldeles lika som förr, icke
heller wågade jag göra mig något hopp; ty jag
kom ihog Mörtens undfågna tractamente
(Se Andra Boken pag: 129. 130.) hwarföre jag
häldre sökte at qwäfwa än underhålla min
låga, dock kunde jag ej låta all tanka derom
förswinna. Resan anträddes med Poiko Tor-
pare och ändades lyckeligen. 
I Åbo tog jag qwarter på den så kallade

Ryssbacken i en gård, som kallades Skinnaris,
och inrättade där min hushållning efter mitt
förr brukeliga sätt. Nämligen at jag köpte mig
hwarjehanda smått till qwälsward, och hos
Callmeijers feck jag njuta samma gunst, som
förr: nämligen: äta fri Middag. 

IX. Capitlet.
Wistandet i Åbo.

Då jag upwaktade Herrar Professorerna och
kom till Professor Gadd, så förmante han mig
at wara flitig at läsa och afhöra föreläsningar,
”isynnerhet”, fortfor Han, ”bör Herrn öfwa
sig något mera uti Fransyska språket för at så
mycket bättre kunna få något fördelaktigare
Conditioner, ty det är oumgängeligt för
Herrn. Har Herrn någon Fransysk bok?”
”Nej!” swarte jag. ”Ja så will jag låna Herrn
en, som Han kan få öfwa sig uti.” Därpå war
Han så god och sökte fram en octav i Franskt
band. ”Det är Chinesiska Historien,” sade
han, ”läs den flitigt, så lärer Herrn tillika kän-
na den.” Men alt hwad jag läste uti den war
hela 2:ne sidor till det högsta och dertill war
orsaken at boken war ingen ting mindre än
tjenlig för en ny=begynnare, ty hon war
skrifwen och bokstafwerad efter den gam-
melmodigaste fransyska; utom det jag icke

hade något Lexicon, då det war för mig omöi-
ligt, at komma fort i henne, hwarföre hon
feck hwila i godan ro till termins slut, då hon
åter med tacksägelse lämnades tilbaka. Men
i det stället började jag at något mera än wan-
ligt anatomisera Pepliers Fransyska Gramai-
re, i hwilken jag, på den lilla grund, som jag
hade fått hos Herr Magister Sædenius, och
efter den lilla anwisning som Herr Magister
Montén mig gaf när jag upwaktade honom
då och då, började göra mig alt mera och
mera bekant med declinationerna, conjung-
ationerna, Nomina numeralia, adverbia, Sam-
talen, brefwen och fablerna, et: så at jag der-
uti började blifwa litet mera hemma, hälst
jag sjelf hade boken; ty jag nyttjade Thelins.
(Se 2:dra Boken p: 90.)
Publica föreläsningar afhörde jag wäl nå-

gorlunda flitigt; men så war ock det nästan
alt hwad jag uträttade hela den termin; ty pri-
wata collegier wiste jag knapt hwad det war
eller at sådana hölts. utom at jag hos Herr Pro-
fessor Billmark hade 2:ne scripta i weckan.
Men, såsom jag förr har anmärkt, at jag i den
delen hade haft ganska liten öfning, så feck
jag ock ganska litet beröm af Professorn.
”Min kära Herr Stenberg,” sade Han en gång
till mig med sin wanliga godhet, ”det här går
aldrig an: det är hwarken hacka eller malit.
Herrn måste göra sin flit at förbättra sig, skrif
intet så mycket i sänder, men bättre; ty i det
här tänker Herrn mycket bondaktigt. Jag har
här en liten swåger hos mig, som är endast så
och så gammal, han skrifwer wärkel:n långt
bättre än Herrn, detta här är sådant, at jag ej
kan corrigera det; derföre sök at hjelpa saken”
et:. Man kan tänka med hwad nöije jag af-
hörde ett sådant beröm. Ja tänkte jag nog har
jag gjort min flit; men jag kunde dock ej stort
bättre åstadkomma.

Det enda privata collegium som jag desutom
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hade war hos dansmästaren;74 ty jag tyckte at
det både war harm och skam at nödgas refu-
sera ett fruntimmers upbud till dans, derföre
wille jag lära mig. Och härutinnan gjorde jag
goda framsteg, åtminstone gaf jag ej någon
af mina Cammerater något efter. Ibland
dessa woro den förr omtalte Björkman, en
Jonson, en Urell, med flera som jag nu ej
kommer ihog. Om dessa Framdeles mera. Wi
lärde både att dansa menuetter och contra-
danser, och utpressade qvinte essencen af
den gamla dansmästaren Ekenbergs kund-
skap och konst, som war likaså gammalmo-
dig, som han sjelf.

En dag då jag kom till Callmeijers, sökte jag
at iaktaga den kropsställning som jag hade
lärt, at hafwa, och i tankarna och af wana
gjorde jag äfwen så när jag steg up för at wäl-
signa maten, då jag straxt märkte att alla
Cousinerna skrattade; jag gissade straxt at
det måtte wara åt mig, och när jag gaf akt på
mig för at finna anledningen, så märkte jag
at jag med fötterna stod i dansställning. Men
derefter gjorde jag det aldrig mera. At jag
geck i dansskolan nämnde jag intet om hos
Callmeijers; ty jag wille ej at de skulle få
weta det.

Såsom förr upförde jag mig hos Callmeijers
och måste äfwen på lika sätt tola Cousin
Claras bitande skämt och gäckerier, hwarpå
jag ej hade mod at swara såsom hon förtjente
ej heller wågade jag, af fruktan at förlora
Farbrors och Fasters gunst och dageliga wäl-
gärningar. Ibland gjorde hon sig så wänlig
och kallade mig: sin wän, sin ängel, sin söt=
unge et: som jag ej annat kunde än såsom
gäckeri uptaga och ibland åter feck jag höra:
”Ah dit swin, swinet mitt”, et: när jag ej altid
kunde ställa mig efter hennes nycker. Detta
hände ock en gång wid Cousin Calloanders

öfwerwaro; då han straxt tog mitt partie:
Om jag mins rätt så feck jag sådana heders
titlar för det jag icke gjorde henne en nöijak-
tig berättelse i en sak som jag fant mig för-
bunden at tiga med hälst som Cousin Cal-
loander äfwen rådde mig at tiga dermed,
hwarpå Clara blef ond både på honom och
isynnerhet på mig, som feck bära up hela
laget. Då Cousin Calloander började skäm-
ma om henne sägandes ”Min swägerska talar
som en wanwettinge utan wett och förnuft;
Cousin Stenberg har gjort som en hederlig
gosse och derföre skall han få beröm et: är
det då skäligt at Swägerskan skall derföre
blifwa onder; Se huru ilskan lyser henne i
ögonen” et:. Men hon aktade honom icke
stort. Efteråt fant jag wäl det jag borde swa-
rat henne med följande ord: ”Jag wet ej om
jag är ett swin eller ej; men det wet jag, at jag
är slägt med Clara Callmeijer.” men jag kom
för sent ihog det. I medlertid fägnade det
mig mycket, at blifwa af Cousin Calloander
förswarad.

En annan dag då jag satt allena inne med alla
3. Cousinerna Callmeijer, anföllo de mig alla
tre, dock på beskedligt wis, at jag skulle up-
riktigt yttra mig: hwilken af dem i mitt
tycke wore den wackraste? Denna oförwän-
tade fråga gjorde mig mycket bekymrad, och
jag wiste ej huru jag skulle slingra mig ifrån
henne. Ty om jag hade sagt mitt upriktiga
tycke, så fruktade jag för de twenne andras
ogunst hälst för Cousin Claras, som jag fruk-
tade då ännu mera skulle fördubla sitt spe-
aktiga upförande emot mig. Jag tog häldre
det partiet at säga det de alla tre woro wackra
och då de widare yrkade på at jag närmare
måtte yttra mig, så swarte jag, at hwar och
en hade på sitt sätt sina behagligheter. et:
och därmed feck de vara nögda.
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Straxt derefter en par dagar kom jag till at gå
på Commedien, hwarest i prologen förestäl-
tes Iridis äpple med påskrift: till den skönaste,
som blef ett trätofrö emellan Gudinnorna
Venus, Minerva och Diana. Det föll mig då in
ett uptog, hwarmed jag i likhet deraf, wille
littet tydligare swara på Cousinerna Callmei-
jers fråga. till den ändan köpte jag litet russin;
men som jag fant det wara för litet ökte jag
det till dubbelt. Dermed fylde jag en strut
och omgaf honom med rent skrif=papper;
samt skref utanpå; dessa orden: Till den skö-
naste; Men inuti skref jag uti en half rundell
eller i form af halfmånad, en liten compli-
ment till Cousine Christina, som jag wäl ej
till orden mins; men till innehållet war unge-
fär detta: At Hon ej ogunstigt wille uptaga
detta mitt steg; utan hålla tillgodo detta lilla,
et: hwarunder jag ej skref mitt namn. Men
när jag hade det färdigt feck jag ett nytt be-
kymmer huru jag, på något behändigt wis
måtte skaffa henne det i händer, och fann jag
dertill ingen annan utwäg, än aktade på en
qwäll, då Farbror och Faster och alla Cousi-
nerna woro ute, om jag mins rätt, på Com-
moedien; och lade det oförmärkt i Cousiner-
nas säng, hwarefter jag geck hem. Men där
kom jag i en förfärlig ångest; ja så; at jag
swettades; ty jag fruktade, at det kunde haf-
wa några farliga fölgder med sig för mig om
de kunde förstå at det wore ifrån mig hälst
om Farbror och Faster finge derom kunskap.
De tör då tro tänkte jag at jag skulle wara så
förmäten och inbilsk, at jag skulle wilja
blifwa deras måg, och då förlorar jag helt wist
deras gunst och kanske äfwen den stora för-
mån, at få spisa middag hos dem, jag ångrade
högeligen detta mitt gyckleri, och at jag hade
låtit min åtrå, at på något sätt ådagalägga min
ömhet och aktning för Cousine Christina
framför de andra twå Cousinerna, förmå mig
till detta steget men nu war det för sent och

om det warit möijligt, så hade jag säkert på
ögnablicket gått och tagit det bort. Jag förlät
mig wäll derpå, at de ej så lätt skulle kunna
gissa till hwarifrån det kom; ty där geck da-
geligen flera unga Herrar af alla stånd såsom
Cousinernas halfwa adorateurer, de kunde
tänka nog så snart, at någon af dem hade
lämnat det där; men aldraminst borde de så
tokigt komma ihåg, at jag hade wågat ett så-
dant steg. Men då jag åter kom ihog, at en af
Pigorna såg mig i rummet så fruktade jag at
hon skulle nämna derom och de deraf taga
anledning till mistankar: men så tröstade jag
mig dermed at jag tidt och ofta war så wäl
där, som uti förr omtalte Farbrors skrifwares
Loffsmans kammare, hwarföre jag hoppades,
at hon skulle irra sig på tiden. med slikt grub-
bell fördref jag natten med största ängslan
utan at kunna sofwa. Dagen derpå wiste jag
ej om jag skulle wåga gå dit; men måste än-
dock. Men derwid iaktog jag den försiktighe-
ten, at dröija till det ögnablicket då man
skulle sätta sig till bords för at icke lämna
dem rådrum at derom något tala: och så snart
wi hade stigit upp ifrån bordet, så geck jag
upp i Loffsmans kammare; och war hjertans
glad öfwer at ingen sade ett enda ord. Icke
heller hörde jag derefter den minsta före-
bråelse hwarken af Farbror Faster eller Cou-
sinerna på många år.
Men andra dagen eftersom detta war

händt, då jag kom upp til Loffsman (ty jag
war merendels hos honom då jag wäntade på
måltids timmen) så frågte han mig om icke
jag hade lagt ofwannämnde russin=strut i
sängen. I början nekte jag wäl för det; men då
han fortfor och sade: ”det är ej wärdt, at Bror
nekar” (wi låddes ock wara bröder) ”ty jag
känner nog din stijl och dessutom har ingen
utom dig warit derinne samma qwäll; och du
kan wäl förtro det åt mig”: så kunde jag ej
längre förställa mig utan tilstod saken i afsikt

Iridis Äple till
swar.

Cit: p: 765. d: B: 

222.
1780. 

Novembris.

223.
1780. 
Novembris.

300

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 300



at få höra huru det aflupit. Han berättade då,
at pigan hade funnit det i sängen, och at man
straxt hade gissat, at det wore jag, deraf at hon
hade sedt mig derinne om qwällen. Men om
Cousinerna hade äfwen sedt det gjorde han
mig ej wiss om. ”Men”, fortfor han, ”det war
wäl skrifwit och sättet war behändigt; ty jag
tror mig ej kunna skrifwa i en sådan rundell.”
– ”Åh det war ingen swårighet” swarte jag. –
”Något sådant bör bror intet göra mera; ty om
det komme för Herrn och Frun så blefwe Bror
olyckelig och det är din lycka, at de icke weta
det.” Denna sista underrättelsen återgaf mig
alt mitt förra mod och min munterhet och
swarte honom: ”Du kan wara aldeles säker, at
sådant aldrig sker mera; ty jag har nog redan
pligtat för det där, medelst en obeskriflig
ängslan.” Men om jag sade honom i hwad af-
sigt jag det gjorde eller ej mins jag icke.

Jag nämnde nyss om Comoedien, jag måste
derföre ännu berätta ett äfwentyr, som jag
hade där denna höst; ty jag geck dit ibland
då och då; ty jag hade mycken lust dertill.
Men som jag war fattig och hade ondt efter
pengar, så nändes jag ej köpa andra än galle-
rie billetter, ej heller geck jag så ofta dit; jag
fant det wäl wara under min wärdighet at gå
på den logen; men till att hjelpa den saken,
förlitte jag mig derpå, at jag war så ganska
litet känd i Staden, och war altid försedd
med min ludna mössa den jag trykte wäl ned
i pannan, och swepte min gamla kapprock
wäl öfwer det öfriga delen af ansiktet; så at
ingen kunde göra någon observation på mig.
På detta wiset utrustad köpte jag en afton en
sådan billette, utaf en ung Acteur den jag
förr par gångor sedt hos Loffsman; men när
jag kom til dören, så nektes mig inträdet af
den grund, at billetten war gammal och hör-
de till en af förra dagarna och kunde nu ald-
rig gälla mera. Jag swarte mig hafwa nu på

stund köpt den på det wanliga stället. Men
jag feck till swar, at sådana för i dag aldrig
säljas. Förträtad öfwer det man twiflade om
sanningen af mitt påstående bedyrade jag at
det så war. ”Kan wäl wara,” hette det, ”men
för den billetten slipper ni icke in.” Derpå
geck jag till den som sålde mig den och fö-
rehölt honom huru jag war bedragen samt
begärte få byta mig en annan. Men han
swarte: ”i dag har jag aldrig sålt en sådan bil-
lette.” Jag feck således icke byta; Jag begärte
tilbakas mina pengar, men feck icke heller
dem. Jag måste då gå hem helt förargat öf-
wer denna förträten och at jag aldeles förlo-
rade mina pengar för intet.
Men dagen derpå underlät jag icke, om jag

mins rätt på samma acteurs råd, at gå till 
Directeuren Seijerling, at begära åter mina
pengar. Där blef då en allmän undersökning
och gubben tyktes wara nog förargad öfwer
ett sådant slurf; ty man gissade, at den af mis-
tag hade kommit at förblandas med de rätta
billetterna. Emedlertid swarte han, at han
först wille fråga alla sina underhafwande om
saken och sedan skulle mig all rättwisa we-
derfaras. Hwarpå jag geck hem med detta swar
någorlunda nögd. Och till nästa Comoedi dag
kom samma Acteur och gaf mig en fri billette
på second logen, skickad ifrån Directeuren;
med underrättelse, at twänne sådana falska
billetter hade oförwarandes kommit at blan-
das med de rätta, hwarföre han bad om ursäkt
för sitt fel, hwilket jag gärna förlät emot en
sådan satisfaction. Samma gång upfördes den
döda fadren,75 som, efter mitt tycke war den
aldra wackraste utaf alla dem jag sedt för dess
sunda moraler skull och kraftiga upmuntran
till dygd och gudeligt upförande.

I början af November Månad då jag en gång
geck at hälsa på en af mina Nations camme-
rater feck jag höra at en Assessor Jerlström
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bodde i samma gård, detta namnet war mig
för mycket bekant för at icke straxt göra mig
närmare underrättad om hans person; Jag
feck då höra, at det war den samma HofJun-
karen Jerlström som i Umeå wid mitt af-
skeds tagande bewiste mig så mycken god-
het; (Se 1:sta Boken pp: 396. 401.) at han hade
tagit afsked från sin syssla i Umeå, hwartill
något misförstånd emellan honom och
LandsHöfdingen Leijonstedt war orsaken, at
han war ärnad söka en annan sysla i Finland;
at han nu imedlertid med hela sitt hushåll
bodde i Raumo hos sin Bror Herr HofQwar-
termästaren Jerlström och at de nu i Oeco-
nomiska ärender woro komna på några dagar
till Åbo. Altsammans oförmodade nyheter
för mig. Jag skjöt då icke upp ett ögnablick
med at upwakta honom, och tacka för fordna
wälgärningar. Hwilket blef ganska wäl upta-
git, och betygade han sin fägnad öfwer min
framgång och wälstånd. Men straxt derpå
frågte Dess Bror Herr HofQwartermästaren,
om jag icke kunde hafwa lust at komma till
honom såsom Informator för hans barn ”så
och så mycket”, fortfor han, ”ger jag till lön
och jag skulle wara ganska nögd med att få
min Herre dertill, såsom känd af min Bror för
så hederlig karl; jag hade en Finne förut; men
han war sådan, at jag icke kunde hafwa ho -
nom i mitt hus; utan måste hafwa honom
bort; och si detta är ett stort ändamål af min
resa?” Härmed förenade sig äfwen Assessorn
och bad, at om jag kunde antaga tilbudet jag
då icke måtte wägra? Som denna frågan kom
mig nog oförmodat på, hwarföre jag ej wiste
hwad jag borde swara; så utbad jag mig en
liten betänke tid i afsikt at först få rådföra
mig med Herr Professor Billmark. De bådo
mig derföre dagen efter hålla till godo litet
caffe hos dem om måron, då de hoppades få
höra mitt tagna beslut i saken, hwilket alt jag
lofwade efterkomma. Derpå försummade jag

ingen tid till at gå till Herr Professorn Bill-
mark för at consulera med honom om saken,
hälst jag ej fant mig ohugad at antaga detta
tillbudet, så mycket häldre, som jag ännu ej
wiste åf något annat ställe än min förra sta-
tion, som jag gärna lämnade för något bättre,
och det kunde wara mycket osäkert, huruwi -
da en sådan Condition wid termins slut stode
till buds; utom det jag komme till half känt
folk nemligen till en bror af Fru Ridderstad
och Assessor Jerlström. Jag föredrog straxt
mitt ärende och bekom följande swar af Pro-
fessorn: ”Kära Herr Stenberg, låt bli med den
condition, det är folk, som jag als intet kän-
ner, nog kan Herrn med tiden få bättre stäl -
le.” När jag widare gaf tilkänna, at jag wore
hugad at antaga den för nyss nämnde skäl
skull, samt at han böd så och så mycket i lön;
så feck jag till swar; at de wäl kunna låfwa
mycket och godt, men ofta tänka hålla litet
deraf, och när alt går omkring så torde man
få wänta rätt länge på sitt och ändock icke få
det. ”Nej Herr Stenberg låt bli at antaga den
Condition nog skall jag skaffa Herrn Condi-
tion när tider blir frukta intet för det, jag ger
mitt löfte derpå och Herrn skall wara aldeles
säker; utan at Herrn skall nödgas bibehålla
sin förra condition.” Dessa sista orden woro
swar på mitt yttrande at jag torde ej annat
blifwa till om jag ej antoge detta tilbudet.
Hwad wille jag då gjöra? omöijeligen wille
eller kunde jag gå ifrån Herr Professorns råd
som bewiste mig så mycken godhet, hälst när
han så eftertryckeligen satte sig deremot, och
å andra sidan såg jag nog, at jag ej skulle wara
wälkommen med ett nekande swar, sedan jag
dagen förut hade lämnat dem ett halft hopp.
Men jag war dock glad at icke Herr Assessorn
Jerlström hade begärt mig utan blott hans
bror; ty i det förra fallet hade jag ej kunnat
neka, utan at wara emot honom högst otack-
sam, som i Umeå bewiste mig så mycken
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godhet, och jag wiste wäl at han ändock nog
skulle förtryta mitt afslag, som jag på intet
sätt kunde hjelpa.
Jag måste ändock gå dit på sagdan tid och

fant at mitt swar, det jag beledsagade med så-
dana ursäkter och undflygter, som jag kunde
förebära och upfinna, blef uptagit aldeles så
som jag förmodade, isynnerhet såg jag huru
Assessorn blef mislynt, hwilket gjorde mig
hjerteligen ondt, at han skulle hafwa anled-
ning at tro mig wara otacksam; men jag kun-
de ej på något sätt hjelpa det och aldraminst
wille jag säga, at Herr Professorn så alfwar-
samt hade afrådt mig det. När jag geck dädan
så råkte jag helt oförtänkt Lars Hamrin (Se
2:dra Bok: p: 4.) på gatan, som hade fölgt Herr
Assessorn ifrån Umeå, såsom dess betjent. Se-
dan jag hade frågt honom om ett och annat,
och äfwen berättat honom om Herrarnas be-
gäran och mitt swar så frågte jag honom, som
då en tid hade bodt i huset, hurudant Herr-
skap det war? – ”Herrn”, swarte han, ”gjorde
ganska rätt som ej emottog den Condition;
ty det förhåller sig så och så” (hwarwid han
upräknade hwarjehanda omständigheter,
som jag nu mera ej mins; men som på intet
sätt woro till Herrskapets beröm) ”det är ett
elakt ställe där hwarken tjenstefolk eller and-
ra will eller kan wara; De hafwa haft en be-
skedlig karl förr till Informator och han
kunde ej wara där länge.” Denna underrättel-
sen tilfredsstälte mig mycket öfwer det jag
icke antog tilbudet.

Wid denna tiden bekom jag swar på mina
bref till min Far och Herr Magister Sæde-
nius den förra skrifwer:
=== säger sig hafwa fått brefwet. ”Deraf

har jag inhämtat din märkeliga förkofring i
din lärdom, och at du kommit så långt och
börjat predika. Herren ware ära, som wälsig-
nat dit arbete och hulpit dig till utwägar at

du kan försörja dig. Wi fägna oss högeligen
deröfwer och kunna aldrig tilfyllest tacka
Guds heliga namn. Herren beware dig i sin
fruktan i alla dina lifsdagar och wälsigne dig
i dina ämbets sysslor, at du kan något uträtta
till Guds Namns ära och Menniskors salig-
het.”
=== berättar så om Fars och min mors

sjuklighet, samt mina MorFöräldrars sista
stunder; ”hälsningar från oss alla,” säger han
widare och ”de tacka mycket för den predi-
kan, som war i brefwet, hon war kärkommen,
och många wilja höra henne. Herren beware
dig när du ut och ingår såsom sin ögonsten.
Jag är och et: Er: Pehrs son.
P:S: Din mor blef oändeligen fägnad när

brefwet kom. Wi skickade litet syltade hjort-
ron med Burgerus Stockholms wägen Och ett
bref, lät höra om du fått det.”
Herrn Magistern skrifwer:
”Min Herre

Eder wälgång min fägnad.”
=== Betygar sin fägnad öfwer brefwets an-
komst, ”det gladde mig så mycket mera”,
säger han, ”som haft så mycken möda, at till-
fredställa Edra Föräldrar, isynnerhet Moder,
som snart blifwit tröstlös om icke då bref
ankommit. 
Wäl at det kom, wäl at glada tidningar

kom, at förkofran i Studier och inkomster
tilltager, och at förtroende och behag af sina
Herrskaper ökas med så utmärkta förmåner.”
=== säger sedan at han känner orten och

har wistats där och beskrifwer sitt wistande
hos en HäradsHöfding, och slutar ”den sådär
evortuerade jag mig in moribus,76 aflade pe-
danteri som ofta lådar wid Norrlänningar och
unga Studenter, och hindrar ofta mångens
framkomst; godt och lustigt mod må man
hafwa den tiden, det blir tids nog at saknat,
när mina och likas öden träffa oss wid åldren.”
Ja, tänkte jag, jag behöfwer wist detta
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minnas, som merendels bär mig så pedantiskt
och dumt åt. Han fortfar at beskrifwa sin trö -
ga lycka; berättar at Comminister Berlin fått
HofPredikants caracther och hälsar till As-
sessor Jerlström, och sin fordna Discippel
Saclen.
Jag hade uti ett af mina förra bref andragit

mina skäl hwarföre jag icke hade lust at lära
finska språket för at blifwa finsk=Prest nu
feck jag följande swar derpå.
”Edert skäl och inwändning, at afstå tan-

kan om tjenst i finska orter, är wackert, för
den nit om Guds ära och nästans uppbyg-
gelse, som det röijer, tänkesätt, som böra re-
gera en Theologiæ Candidandus, men så wac-
kert upsåt och mogen tanka, kullslås icke om
man blir genom öfning så mägtig det språket
som sitt egit, genom tidigt och flitigt bemö-
dande i yngre åren; dock må ett fritt och
wälpröfwat wal i sådana mål följas.”
=== små nyheter, hwarpå det heter:

”Herrn profiterar wäl af några Collegier,
hwilka hafwa mycken nytta med sig. Wi
hafwa en Biskopp som är stor lingvist och gör
mycken sak af språken” (detta war ingen tröst
för mig, som kände mitt swaga i den delen)
”hebraiskan och grækiskan få derföre icke
åsidosättas, jämte andra nödiga Philosophiska
wettenskaper.” Hälsningar och slut. 
”C: Sæden.”
På dessa brefwen swarte jag straxt och gaf

underrättelse om mitt wistande i Åbo och at
jag mådde wäl.
Något derefter eller d:n 17. November

skref jag äfwen till Cousin Chore och ford-
rade igen mina penningar, dock med höflig-
het, såwida jag, såsom stadd wid Academien,
dem mycket wäl behöfde. Tillika berättade
jag honom om hans fordna wäns Björkmans
öde. Huru han hade warit med i något natt
buller, blifwit fasttagen af Stads wakten och
då han wille fly ur deras händer hade hans

öfre munläpp af ett baijonet styng blifwit
sönderklufwen, at han war häktad; men at
han sedan slapp på fri fot et: Denna hans
olycka hindrade hans tillämnade Predikan
Söndagen derpå. (Detta skedde Tisdagen)
hwilket jag tyckte wäl om; ty jag tyckte, at då
Björkman med sin tänkesätt och seder, dem
jag så wäl kände skulle Predika, så war det det
samma som at gäcka Gud och begabba hans
ord.

Wid samma tid skref jag äfwen till Herr Ca-
pitaine Tollet och Sergeant Ridderstadd och
igenfordrade mina pengar. Och som jag nu
hade wist beslutit, at aldeles lämna min förra
condition, så sökte jag at i mitt ställe, (sedan
jag dock först frågat Herr Professorn Bill-
mark om råd, som swarte: ”Om Herrr så kan
så må han så göra”) recommendera 2:ne Af
Cousin Chores wänner Bastman och Fager-
berg, som ock hade blifwit Studenter och
hade anmodat mig derom, hwarom jag och
med det första bad om deras yttrande.

Ej mycket långt efter det jag hade lagt den
omtalta russinstruten i sängen, satt jag en
middag efter wanligheten wid bordet hos
Callmeijers, då Cousine Christina kom, at
midt under måltiden stiga upp från bordet,
och geck till ett fönster, då ock jag, utan att
hafwa någon tanka eller afsikt derwid, kom
at se efter henne (och huru ofta händer icke
det at man gärna ser åt, när någon owanlig
rörelse är å färde) Detta märkte mina öfriga
Cousiner Clara och Anna Brita, de der straxt
icke allenast började skratta, utan säga: ”Sti-
na: hör wänd dig hit, si hit.” och när hon det
ej strax wille, så fortfor de: ”Stina då! hör du
intet kan du intet höra: si då hit! wänd dig
till bordet.” till dess hon änteligen gjorde
dem till wiljes. Jag, som straxt förstod hwad
klockan war slagen och äfwen häraf begrep
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at Cousinerna hade kunskap om mitt an-
stälda gyckleri, stälde mig såsom alt detta ej
angeck mig; utan såg endast på min talrik
den jag endast war sysselsatt med och låddes
hwarken höra eller se något annat, och tänk-
te: jag skall då icke göra dem det nöijet at si
opp och dermed stärka och stadfästa deras
gisning. Och när de då sågo at deras uträk-
ning slog felt, så måste de tystna och kunde
ingen ting säga. Och glad war jag, at Farbror
den gången icke spiste hemma. Och ifrån
den dagen war jag mycket angelägen, at wak-
ta mig för deras atrape.

För at ännu mera wisa huru Cousine Clara al-
tid wille göra gäck af mig will jag anföra föl-
jande: En dag då endast faster och hon woro
inne, så befalte denne sednare, at taga något
(en sax eller hwad det war) utaf henne och
lägga dit eller dit: Men N:B: hon lindade sin
kortell ikring sin hand och hölt så i saxen den
hon bad mig taga emot, likasom hon hade
fruktat, at af min hand, om den komme för
nära, blifwa smittad. Jag blef häröfwer nog
flat och stod en stund och funderade huru
jag borde göra, tils hon sade: ”Hwad står Cou-
sine och wäntar efter? tag då utaf mig den,
huru länge skall jag wänta?” Då jag tänkte:
Må så göra då; jag gör det; om Hon är en
wettwillinge, så bör jag wisa, at jag äger mera
wett; jag will häldre synas wara litet enfaldig
än efterlåta min skyldighet at lyda. Hwarpå
jag straxt efterkom befallningen. Men straxt
derpå ångrade jag, icke at jag gjorde det, utan
at jag icke äfwen som hon lindade mitt
råckskjörte eller näsduk ikring min hand; ty
dermed hade jag åtminstone ådagalagt at jag
förstod något, och kanske äfwen gjort henne
litet flat; men sedan war det för sent.
Medan jag håller på will jag ännu nämna

några små anecdoter om Cousine Clara. En
dag då jag war hos Callmeijers hade jag och

Loffsman, samt unga Herr Carl Gustaf Eek
ingåt i badstugan, ett rum som wäl kunde
passera för en snygg kammare. Dit kom äf-
wen Cousine Clara. Emedlertid roade jag säll-
skapet med hwarjehanda små taskspeleri
konster. Wid detta tillfället förekom hon mig
något besynnerlig, åtminstone sig intet lik;
Hon satt där länge med oss, men mycket tyst
och såg tankfull ut, och sade endast någon
gång då och då: ”Kors huru konstig Cousin
är.” Så at jag ej kunde utgrunda orsaken till
hennes twungna wäsende. Men jag torde
dock framdeles kunna det förklara.

En annan gång som bäst hon satt wid bordet
om middagen steg hon hastigt upp och hant
knapt ett steg förr än hon föll likasom död i
gålfwet, hwaröfwer alla men isynnerhet jag
blef mycket förskräkt; ty jag fruktade, at det
torde gå med henne såsom med hustrun i
mina Föräldrars hus. (Se 1. Bok: p: 175) Efter
något bemödande feck man henne åter till
lifs igen.
En söndag då jag kom utur kyrkan och war,

efter wanligheten, litet bättre klädd och coë-
ferad, kom jag, medan wi wäntade på maten,
at sitta bredewid Cousine Clara wid fönstret
(ett owanligt ställe för mig som annars altid
satt på en wiss stol emellan köks dören och
kackelugnen) samt Cousine Anna Brita dock
så, at jag wände ansiktet till dem, och under
det wi talte något smått, satt Cousine Clara
en lång stund tyst och med någon attention
tycktes beskåda mig hwar efter hon med en
mild röst sade: ”De må säga hwad de will, och
med alt det, så är dock Cousin Stenberg en
wacker gåsse.” Detta tog jag upp såsom hen-
nes wanliga gäckeri, hwarföre jag swarade:
”Jojoh! åhåja jag kan full tro det! Det är nog
lagomt det.” Och jag kunde aldrig tro åtmin-
stone då, at hon kunde hafwa något alfware
dermed. Och detta nog torra samtalet blef i
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det samma afbrutit, genom måltiden som alla
infunno sig till.

Emot slutet af Termine kom änteligen Herr
Capitain Tollets Betjent till Staden, som på
sin Husbondes wägnar lämnade mig 6. R:D:.
Men detta gjorde ändock icke tilfyllest, ehu-
ru jag icke wäl wiste huru mycket som åter-
stod af den orsak, at jag icke wiste om de 3.
R:D: som jag om wåren hade fått af honom,
wore en skänk utom lön, som jag fattade det,
eller om denna summan skulle i lön inberäk-
nas. Äfwen i sednare fallet hade jag at fordra
24. Sk:, som nu blefwo tilswidare. Och då jag
frågte drengen, om hans Husbonde wille
hafwa någon Informator efter mig, så swarte
han sig icke weta det. Hwarpå jag bad ho-
nom, at hälsa till Herr Capitain, at jag wiste
åf en braf karl, som begärte den, hwarpå jag
begärte Herr Capitains yttrande med det
första. Men drengen swarte, at han någon tid
komme at blifwa i Staden hos sina Föräldrar
och således swaret ifrån Capitain ej så has-
tigt kunde wäntas.

Om mina bekantskaper och sälskaper denna
tiden will jag ock litet orda. Af de gamla hade
Anders Krank nyligen blifwit Prest och rest
bort. Æimelæus war wäl qwar; men jag war
dock ej så ofta hos honom; hans Preste=vo-
cation hade ej gillats. Nations Cammeraterna
umgeks jag ännu sällsyntare med, åtmin-
stone ej med förtroende, fast jag någon gång
då och då såsom en skyldighet upwaktade
dem. Ibland de Nyare wore Chores förra
Cammerater i synnerhet Fagerberg och Bast-
man, Björkmans sällskap började jag alt mera
och mera fly sedan hans äfwentyr med Stads
Wakten. Och mina Dans Cammerater bör-
jade jag äfwen at umgås med. Ty sedan jag
förmärkte, at åtskilliga sökte min wänskap
och wiste mig förtroende, så började jag

blifwa litet mera fri ibland mina likar; ty alt
hitintill war jag nästan lika blyg ibland mitt
egit kön, som ibland det andra, så wida jag
altid ansåg dem, at hafwa så mycket företräde
framför mig, så i börd, som kunskaper, men
när jag märkte at många icke woro bättre än
jag, utan ofta sämre, så började ock jag små-
ningom fatta mod, fast mycket ännu feltes
hälst ibland dem som jag ansåg för aldrig så
litet bättre. Nyligen hade jag blifwit bekant
med en Cancelist som bodde i samma gård
med mig; men kommo dock ej förr än i slutet
af Termine i bekantskap med hwarannan.
Hos honom kom jag öfwer en skrifwen pjes
om Embryo, och hwarjehanda andra små Ar-
cana mulierum, den jag för ro skull skref åf.
Under samtal med honom fant jag ock at han
ej war utan egen ärfarenhet i dessa ämnen,
hwarigenom jag straxt förlorade mycket af
min högaktning för honom. Han Hette (ni
fallor) Wennerberg. Men det dageliga sällska-
pet war Loffsman, icke för det jag fant behag
hos honom eller tyckte om honom; ty hans
tänkesätt woro ifrån mina wida skilda; utan
endast derföre, at jag ej hade annat ställe at
gå in på, när jag kom till Callmeijers, såwida
jag wille undwika Cousine Claras gäckerier.
Han kunde således ej wara min intima wän.
Det war då ingen utom Fagerberg, som jag
med nöije kunde umgås med; ty han war be-
skedlig i tänkesätt och lefwerne. Men han
hade tillika med Bastman nog tidigt rest bort
före Termins slut; sedan jag hade loft dem, at
lämna dem del af det swar som jag kunde få
af mina förra Patroner.
Denna Loffsman hade ett par calocher

dem han ofta böd ut til salu, och dem jag till
slut köpte åf honom eftersom de passade åt
mig. Men knapt hade jag haft dem en wecka
förr än de förswunno och jag wet ej antingen
de sönko eller flöto.
Denna Loffsman öfwertalte mig, äfwen

Lönen
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såsom fordom Chore, at ligga hos honom då
och då någon natt, och följakteligen äfwen
då at spisa qwäll hos Callmeijers, hwilket sed-
nare jag ej wågade på så gärna af fruktan at
förtörna Farbror och Faster, såwida jag ej där-
till hade deras löfte; men at då gå hem at äta
och tilbakas igen, war för lång wäg: hwarföre
jag lätt öfwertala mig härtill. En qwäll då han
åter hade narrat mig at stanna qwar, tycktes
jag förmärka när jag kom ner at spisa, at Faster
såg något mislynt ut, hwarefter hon geck ut
ifrån bordet. Efter någon stunds borto=waro
kom hon åter in, då hon ännu mera förekom
mig mislynt och såsom hade hon gråtit af för-
trytsamhet, åtminstone tog jag det så, dock
sade hon icke ett ord. Häröfwer blef jag så
ängslig och orolig at jag ej wiste hwart jag
skulle taga wägen, och ångrade högeligen, at
jag så skändeligen lät honom narra mig, och
önskade mig wara tusende mil derifrån. Ja
häldre hade jag welat wara utan mat i twå
dygn än at så onödigtwis ådraga mig Fasters
owänskap. Man finner at jag ej hade mod, at
länge dröija efter måltiden och geck gerad
hem ifrån Loffsman sedan jag hade förebrått
honom, at han så hade narrat mig dertill; och
aktade mig sedan för, at nånsin göra det mer.
Dagen efter geck jag ej dit till middagen utan
åt hwad jag kunde hafwa hemma. Det samma
gjorde jag några dagar till för at godtgöra de
qwälsmål jag hade ätit, dock icke efter hwa-
randra för at ej alt för mycket derigenom up-
wäcka någon upmärksamhet. När jag dagen
efter kom till Callmeijers, frågte Cousinerna
mycket angeläget hwarföre jag icke dagen
förr efter wanligheten infant mig till midda-
gen; då jag förebar någon skenbar orsak.
Nu will jag litet tala om samma Loffsmans

conduite för at wisa huru litet skäl jag hade
till at wara nögd med hans sällskap. En efter-
middag då jag hade warit ute och kom hem
fant jag på bordet en billet ifrån honom, af

hwars innehåll jag ej mera mins än, at den war
i en löijelig stil; men stötte ändock mycket på
omständigheter och grofwa uttryck. Jag tog
upp detta såsom jag borde nämligen såsom
ett badinage77 för at roa mig, hwarföre jag
skrattade deråt; men tänkte derhos: Du hade
wäl kunnat skrifwa löijligt; utan at wara oan-
ständig. Bäst jag stod och roade mig häråt
hörde jag något rörde sig bakom mig: jag wän-
de mig och såg intet något, men wille ändock
nogare undersöka under sängen. Och se där
fant jag Loffsman, som kröp fram och skrat-
tade med full hals åt sina, som han tyckte
qwicka uptåg. Häröfwer blef jag nog flat,
men log dock med honom, men tänkte: Det
tycks ej utmärka mycket honette tänkesätt
hos dig, at du ger dig at ligga under sängen.
At han hade gått in under min frånwaro war
jag wäl ej så nögd med; men som han skulle
låddas wara min wän, så skötte jag ej der om,
hälst det ej kunde ske utan wärdinnans till-
stånd som hade nyckelen.
Till otukt och lösaktighet war han mycket

begifwen och han gjorde deraf alls ingen
hemlighet; ty det hände ej sällan at han be-
rättade för mig sina uptog i den wägen så i
Skåne der han war född, som här i Åbo. Och
då jag förmante honom till at afstå med så-
dant, så gjorde han endast åtlöije deraf.

Det hände en eftermiddag, då jag kom till
honom at Farbror och Faster woro bortresta
på någon betydligare resa, åtminstone skulle
de icke den dagen komma hem. Cousinerna
skulle åka ut för at roa sig hwartill de som
bäst beredde sig; och Loffsman war sysselsatt
med omsorgen om hästar och slädar; ty han
skulle wara en kusk. Han sprang då ibland
upp i sin kammare der jag war och ibland ner
igen till sina förrättningar. Inemot det alt war
färdigt till afresan, så kom han åter upp till
mig och gaf sig något mera tid. Och efter
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något omswep gjorde han mig följande pro-
position: at om jag hade lust, så wille han för-
skaffa mig tillfälle at förlusta mig med
qwinfolk, hwarpå han begärte mitt upriktiga
yttrande. För at utforska ungefär personen,
ehuru jag ej hade minsta betänkande om
hwad jag skulle swara, antog jag en glad och
nyfiken min likasom wore jag ej ohugad der-
till och frågte: hwem som wore den tillär-
nade Personen? Jag feck då ej weta hwem det
war; men han lät mig dock förstå, at det war
en wiss person, som gjorde mig ett sådant
tillbud, samt at hon ej war till at förakta. Då
jag efter ett långt försök förgäfwes hade
budit till at närmare utforska personen, swar -
te jag: ”Hälsa den eller de, at jag aldeles icke
will emottaga tillbudet; ja om hon ock wore
aldrig så förnäm.” ”Men”, sade han widare,
”efter Bror icke sjelf will begagna sig af lä-
genheten, tillåter han då, at de få betjena sig
af din kammare till detta ändamål?” ”Du bör
ju finna det,” swarte jag honom, ”at då jag
sjelf icke will begagna mig af saken, så lärer
jag ännu mindre wara sinnad at hålla öppet
horhus.” Knapt hade wi slutat denna dirscur-
sen förr än Lilla Lisa Cousine Calloanders
barnpiga kom upp till oss och sade: ”Herr
Loffsman skall komma ner till Mademoisel-
lerna, de will tala med honom.” Häröfwer
tyktes Loffsman blifwa mycket mislynt och
såg på pigan med en nog förtrytsam min,
samt gjorde sig ej synnerligen brottom, at
hörsamma, tills jag påminte honom om han
icke wille gå ner till Cousinerna efter befall-
ningen. Han geck, och efter någon stund, så
åkte de alla bort, och jag geck hem igen huf-
wudet fult med mistankar. Ty det föreföll
mig mycket sannolikt, at Cousinerna woro
just de, som föreslogo ofwannämnde propo-
sition, Emedan all ting tycktes hafwa sam-
manstött at bestyrka en sådan mistanka; ty
pigans beskickning ifrån dem förekom mig

såsom hade de tyckt at han drögde för länge
med at gifwa swar på det honom anförtrodda
ärendet och likasom hade de med otolighet
wäntat få höra mitt beslut. Men isynnerhet
upwäkte hans så tydeligen brydda och för-
trytsamma min öfwer pigans alt för hastiga
beskickning, min upmärksamhet; ty det fö-
rekom mig likasom hade han fruktat, at jag
torde förstå något af hemligheten. Widare: at
de skulle åka ut för at roa sig förekom mig
såsom wille de söka någon sådan fristad, som
han nyss hade begärt af mig. Men å andra
sidan kunde jag ej öfwertala mig at tro det
Cousinerna skulle wara så sinnade: De lära
hafwa welat skynda sig ut till sina wänner,
tänkte jag, och tyckt, at han drögde för länge,
at laga sig färdig, hwarföre de hafwa skyndat
på honom. Jag kunde derföre omöijeligen ut-
grunda, hwem den samma Person måtte haf -
wa warit; ty at någon utaf pigorna i huset
hade wågat, at genom honom göra mig en
sådan proposition kunde jag aldrig tro ännu
mindre kunde jag få i mitt hufwud at han
hade någon bekantskap med de förnäma Ma-
demoiseller, som ofta woro i Cousinernas
sällskap. Saken blef således för mig altid en
hemlighet.

En annan gång hände då jag war hos honom
at en par af gårdens pigor kommo upp i hans
kammare, då de bewiste honom små cares-
ser. Den ena af dem, eller den nyss nämnde
lilla Lisa kom också till mig och klappade
mig på kinden; och fälde några ord som
skulle utmärka hennes wälwilja emot mig;
men som jag fruktade, at de woro af Loffs-
mans Nympher och jag tyckte at det war
min Ambition för när, at på något sätt lägga
mig in med slödder, samt wille på en gång
förtaga dem Concepterna på det de icke
måtte blifwa för näswisa, så stötte jag henne
straxt med häftighet ifrån mig, dock utan at
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säga något, och med en förtrytsam min. Hon
blef wäl deröfwer nog förbryllad, och sade,
at hon intet ondt mente dermed. Och Loffs-
man sade ock straxt: ”hwarföre skall du blif-
wa ond, du ser ju, at hon endast will dig wäl.”
Jag swarte als intet derpå men ångrade ock
intet at jag hade lärt henne hålla sig på af-
stånd.

Wid pass i början af December Månad an-
stältes oförtänkt en afton en liten extra bal
hos Callmeijers; ty eftersom der war försam-
lat en myckenhet med Mademoiseller och
unga Herrar så föll det dem in at de wille
dansa. Loffsman och en annan som de feck
uti spelte för dem. I början war jag så blyg,
at ej wågade gå upp till dem; men tog dock
till slut dristighet till mig. Jag dansade wäl
några menuetter; men wågade ej wara med i
Contra danser dels för det jag fruktade, at
det torde aflöpa illa, dels ock derföre at jag
ej wågade bjuda up någon dame af fruktan
at de det torde illa uptaga. Änteligen wågade
jag dock at försöka på kuppen och geck till
den älsta Mademoiselle Calloander såsom
den som jag mäst kände och sade: ”Törs jag
bedja Mademoiselle at få dansa med Henne
en Contra=dans?” ”Hå! hwarföre icke?” swar -
te hon med mycken wänlighet; hwarpå jag
dansade, som icke geck så aldeles wäl, utaf
det jag ej kände touren. Wid samma tilfälle
blef jag ock något bekant med en ung Herr
Loffman Assessorns son och bror till Made-
moiselle (Se 2:dra B: p: 70.) Loffman, denne
bör icke förblandas med Loffsman. På sam -
ma bal hände ock, at jag satt på en stol i en
wrå och åskådade dansen, då en utaf Frök-
narna Krok, efter slutat dans, satte sig bre-
dewid helt tätt såwida det war trångt om
rum; då jag war så tölpaktig at jag straxt steg
up af min stol ifrån henne, dels af blygsel
dels af den stora wördnad, som jag bar för

henne; ty jag tykte mig wara för ringa till at
sitta bredewid en så förnäm Dame; dels gjor-
de jag det för at icke wara henne till moleste
eller tränga henne. Men så snart jag steg upp,
så förmärkte jag at hon det högeligen för-
tröt, emedan hon sade: ”Åhå! såså!” hwaraf
jag fant, at hon trodde det jag gjorde det af
förakt för henne, som dock skedde af den
största wördnad och wälmening, och såg då
mitt stora fel hwaröfwer jag mig högeligen
grämde, men hade dock icke, efter wanlig-
heten något mod till at på något sätt reparera
mitt fel. Ty så snart jag förmärkte mig hafwa
felat, så blef jag mycket nedslagen, och ju
mera jag blef nedslagen desto mindre kunde
jag förbättra felet och desto snarare kunde
jag begå något nytt.

Då och då, när jag hade tid, blef jag ombeden
af Cousin Calloander till at hjelpa honom
collationera hans protocoller. Wid ett sådant
tilfälle lade han en gång för mig ett papper
och sade: ”Cousin är god och skrifwer sitt
namn här”, pekandes på ett ställe där det
stod skrifwit: ”på begäran upsatt af:” Jag tog
så papperet och wille först läsa igenom det;
men han sade straxt med någon hastighet:
”Åh skrif man straxt under; jag försäkrar, at
det är ingenting farligt.” hwilket på en gång
så förtog mitt mod, at jag icke wågade säga
honom något emot och skref så under mitt
namn. Men sedan jag kom hem och hunnit
litet betänka mig, så ångrade jag högeligen
at jag ej förut läste igenom det, och beslöt at
aldrig nånsin så göra mera. Jag hoppades wäl,
at han icke wille mig något ondt eller inleda
mig i någon fara; men at han icke sjelf skref
under, eller tillät mig läsa igenom den, före-
kom mig dock såsom något besynnerligt. Jag
war ock den tiden så litet kännare af publica
handlingar, så at jag icke wist förstod om det
war såsom något wittne jag hade skrifwit
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under eller i något annat afseende: i det förra
fallet så tänkte jag: huru skall jag kunna be-
witna sådant som jag aldrig sedt? Och fruk-
tade således för någon olägenhet derför i
framtiden; Men sedan jag med tiden fick til-
fälle at litet nogare lära kjänna publica afai-
rer, så fant jag, at skriften måste hafwa warit
någon ansökning, och således saken ej så far-
lig. Icke heller hörde jag sedan det minsta
deraf.

Jag hafwer nämnt om, at jag denna termin
geck i dans skola När jag geck derifrån, så
råkte Björkman och jag hafwa samma wäg,
så at wi merendels fölgdes åt. När wi då en
dag kommo på Torget så gingo wi förbi en
wiss sorte Mademoiselle. Straxt sade Björk-
man: ”Om herrn will, så kan han lätt få nal-
kas den där; hon bor litet ifrån staden där
och där.” N:B: hon war både gammal och
säfl:. ”Nej,” swarte jag, ”dertill hafwer jag als
ingen lust, jag är ömmare om mitt samwette
än så; ty det will jag med Guds hjelp bibe-
hålla rent” ”Håhå,” swarte han, och slog up
näsan, ”och det skall jag tro jag: Åh lappri
med den saken, det betyder ingen ting.”
”Herrn må tro eller icke,” woro mina ord, ”så
säger jag upriktigt, at jag will endast helga
mig åt min tilkommande hustru, och jag an-
ser det såsom en mycket nödig och betydan-
de sak, at hålla sitt fat i helgelse och äro.”
”Jadå wore jag wist en narr”, sade han, ”om
jag skulle gifta mig och binda mig wid en,
samt underkasta mig alt det beswär och det
bekymmer, som derwid följer: Nej tacka will
jag den ädla friheten, då man får gå till den
man will; varietas delectat i alt.” Jag började
wäl, at med skäl öfwertyga honom om äk-
tenskapets förmåner framför hans föreslag -
na lefnads sätt; men hant ej fullfölja det; ty
wi måste skiljas.

En dag då jag kom till Callmeijers, satt Cou-
sine Clara och redde ut sitt hår, då hon war
mycket mislynt och förträtad deröfwer, at
det ej wille wäxa. ”Wäl kunna dess inwåna-
re,” sade hon.”wäxa; men aldrig will mitt hår
wäxa: stackare mig jag blir aldeles utan hår.
Och dertillmed blir jag så blek och förlorar
min hy” (Hon såg sig bekymrad i spegeln).
”Wet Cousin”, frågte hon då mig, ”huru man
skall få håret, at wäxa, eller bekomma frisk
hy? Ach hwar skall jag taga wägen om jag
icke härföre får något botemedel.” ”Nej”
swarte jag, ”ingenting wet jag, som hjelper
häremot.” Hwarpå hon fortsatte sin klagan.

Såwida det började lida emot Termins slut,
så geck jag till Herr Professor Billmark för at
förnya min begäran om Condition. Då han
swarte ganska wänligen: ”Det skall wist blif-
wa: Jag will nu straxt skrifwa till den blif-
wande Patron och så snart som jag får swar
skall Herrn få resa dit.” Hwarföre jag tackade
bugade och geck.
Emedlertid wille jag ock försöka at en gång

predika före min afresa och wille det förrätta
i aftsongen på fjerde Söndagen i Adventet.
Och då jag hos wederbörande anhölt derom
feck jag det swar, at Herr Magister Montén
hade åtagit sig det; Men om han wille afstå
arbetet till mig, så wore det icke dem emot.
Jag geck straxt till honom, då han öfwerläm-
nade till mig samma arbete, efter någon wil-
rådighet af fruktan för min mindre capacité
till ett så wigtigt göromål. Hwarföre jag bör-
jade fundera på mitt arbete. Men några dagar
derefter skickade han efter mig och återtog
sitt löfte. Jag förnyade wäl enträget min be-
gäran; men han swarte: ”Det är så wigtigt gö-
romål och ett så heligt rum, at det intet är till
at löpa dit för hwar och en begynnare.” Jag
swarte: ”Jag har förut prädikat där och där
och det aflopp någorlunda, och jag har sam-
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ma hopp qwar, at näml:n äfwen här gå ut der-
med och jag will gärna öfwa mig i predik=
stolen.” ”Det kan så wara,” sade han, ”men så-
wida jag har åtagit mig det arbetet, så will jag
göra det sjelf; ty jag wore icke ursäktad om
det ej skulle gå braf för Er, ty Herrn bör kom-
ma ihog at här är en betydande församling
folk, som förstå sig på saken och äro wana
med goda predikanter. derföre will jag för sä-
kerheten skull göra det sjelf.” Jaja tänkte jag,
som tyktes känna min styrka, för Herrska-
perna fruktar jag intet; nog skulle det gå så-
som förr endast jag finge försöka. Men måste
dock wara nögd.
Samma gång talte han med mig, at komma

till honom dagen efter klåckan 8. på måron;
”ty” sade han, ”jag behöfwer resa bort litet, så
will jag förskaffa mig någon, som hör mina
Disciplar, på det, at deras Föräldrar ej skall
hafwa något at klandra derpå om jag skulle
gifwa dem lof.” Jag gjorde ock så och kom dit
under deras bön, hwarpå han straxt reste bort
och lämnade Disciplarna i min wård. Bland
dessa woro några något stora, hwilket gjorde
mig något blyg ibland dem; ty jag fruktade at
de torde wara förmer än jag; så at när jag hörde
deras läxor wågade jag knapt rätta dem, eller
säga något, så at de den dagen af mig hade
ganska liten information. Till middagen så
geck jag hem emedan Magistern sjelf kom
hem från sin resa.

Då jag, en gång, wid denna tiden hos samma
Magister talte om mitt hopp, at snart få Con-
dition och därwid gaf tilkänna min fruktan
för at icke blifwa antagen för min lilla kän-
nedom i Fransyska språken. Så frågte han:
”Herrn känner det wäl något litet?” Jag swar-
te: ”Jag förstår det wäl så mycket at jag änte-
ligen med tilhjelp af Lexicon och god tid kan
explicera den; men jag finner nog huru otil-
räkligt det är för at lära andra.” Han swarte:

”Hwad behöfwer Herrn så noga skrifta sin
capacité i den delen? kan icke Herrn säga,
ifall det skulle frågas, at han förstår språket,
och emedlertid kan Herrn ju under det har
lärer sina Disciplar perfectionera sig mycket
sjelf.” Detta stötte min ärlighet och redlighet
något; ty jag tänkte: Ett sådant upförande är
ju ett uppenbart bedrägeri; och huru kan jag
med ett godt samwette det göra. Emedlertid
gjorde dock detta hans yttrande så mycket, at
jag blef mera tilfredsstäld och frimodig.
Wid denna tiden lärde jag ock at närmare

känna, en ny Nations Camrat, en ifrån Swe-
rige ankommen Student wid namn Broman:
om honom framdeles mera.

X. Capitlet.
Afresan till Haistila.

När jag näst därpå kom till Herr Professor
Billmark så fick jag den glada underrättel-
sen, at han ifrån sin swåger Majorn wid Björ-
neborgs Regemente Odert Johan Gripen-
berg hade fått swar på sitt bref, och at han
wore nögd med, at emottaga mig såsom in-
formator för dess barn. ”Herrn får”, fortfor
han ”400:de dalers lön, och om Herrn upfö-
rer sig beskedligt, som jag ej annat hoppas;
så torde lönen de följande åren ökas. Herrns
Antencessor war en Magister Avolin, som
Majorn måste hafwa bort utur huset, för
hans obeskedlighet skull, efterfölj icke hans
exempel.” ”Nej” swarte jag, ”det will jag wist
taga mig till wara före.” ”Herrn måste där-
före nu snart bereda sig till afresan”, sade
Professorn, ”emedan han har nu ett halft år
warit utan Informator och har således en
sådan högt af nöden. Hos Majorns Son här i
Staden Lieutenanten Adolph Magnus Gri-
penberg får Herrn en resCammerat; ty Hans
Betjent skall resa till den orten: hos honom
får Herrn närmare komma öfwerens om
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rese=tiden eller om han har något at sända
med till Sina Föräldrar.” Jag geck straxt dit
och nästföljande Måndag, eller d:n 19. De-
cember blef korad till rese=dag.

Emedlertid försummade jag icke ändock
dans skolan; utan bewistade henne flitigt
alla dagar. Och wid bortgåendet därifrån en
dag efter wanligheten i Björkmans sällskap
så underrättade jag honom om min snart fö-
restående afresa till Major Gripenberg, ”som
bor”, sade jag, ”i Ulfsby Socken nära Björne-
borg.” ”Å så skall Herrn till honom,” swarte
Björkman, ”Då får Herrn wist en konstig
man till Patron, det är en elak Herre och Har
ej länge kunnat hafwa någon Informator;
Herrns antecessor Magister Avolin känner
jag mycket wäl; det är en snäll karl; Men han
råkte komma i något för nära bekantskap
med hans älsta Fröken, och har gjort henne
rådder och det är derföre, som han måste
utur huset. Helt säkert får han henne wid så
fatta omständigheter, och han kan bli deri-
genom lycklig. Håll sig ock framme Herre så
torde ock han göra lycka; ty han har ännu tre
fröknar till.” Mitt swar blef: ”I den delen för-
säkrar jag, at jag ingalunda will efterfölja
hans exempel; ty jag har als ingen lust, at
göra lycka på samwetets bekostnad om den
ock kunde derigenom blifwa aldrig så stor.
Och Avolins upförande i så måtto är wist
icke hederligt eller någon berömlig efter-
syn.” ”Åh lapri, hwem skall wara så onödigt
delicat: om jag wore som Herrn så skulle jag
hålla mig framme och ej wara rädd för at
draga till, om så skulle behöfwas; ty det har
gjort mångens lycka.” ”Nej jag försäkrar”,
swarte jag, ”at jag aldrig så dyrt tänker köpa
mig någon lycka, ware huru stor den än will;
Men skulle jag träffa utför något beskedligt
fruntimmer, som på ett dygdigt och ärbart
sätt sökte min wänskap; så finner jag mig

wist icke owillig at trolofwa mig med
henne.” Och på detta sättet disputerade wi
om saken tils wi skiljdes.

Som jag ej hade fått det minsta swar hwar-
ken ifrån Capitain Tollet eller Sergeant Rid-
derstad angående de förslagna Successorerna
till min lämnade condition, ännu mindre
några pengar ifrån den sednare icke heller
hade jag fått något bref ifrån Fagerberg eller
Bastman, så at jag hade kunnat blifwa under-
rättad om de hade fått något bref ifrån dessa
Patroner, det jag förmodade, såwida jag hade
lämnat både Herr Capitain och Sergeanten
addrese på dem, at de straxt måtte wända sig
till dem om de hade funnit sig deruti; som
jag nu således dageligen wäntade bref ifrån
dessa mina förra Patroner och jag måste resa
bort på en afsides ort, så anmodade jag Loffs-
man, at om det skulle komma något bref till
mig ifrån dem, så skulle han få bryta up dem
och straxt avertera Fagerberg och Bastman
om innehållet. Ty jag tyckte, at det skulle
draga så långt ut på tiden om brefwet först
skulle gå till mig till Björneborg och jag sedan
derifrån avertera om innehållet. Men om
några bref ifrån andra orter komma till mig
så skulle han öfwerstyra dem oupbrutna,
hwilket alt han låfte efterkomma. 

Sedan jag hade betalt alla mina skulder, så
hade jag inga penningar öfriga ty det lilla
som jag feck för min öfwerblefna mat, den
jag sålde, hade ock åtgåt, jag måste derföre
wara omtänkt, at få låna något, men wiste
icke till hwem jag skulle wända mig. Omsi-
der anhölt jag härom hos Cousin Calloander,
som wäl i början ej wille på det men war
dock så hederlig och lånte mig 5. Riksdaler
dem jag låfte betala wid pass till nästkom-
mande Påsk=helg.
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Resedagen nalkades hwarföre jag geck till
Herr Professor Billmark för at taga afsked, då
han yttrade sig således; sedan han hade öns-
kat mig lycklig resa: ”Herrn måste akta sig
wäl, at icke han blifwer kär; ty dess blif-
wande Patron har fyra Fröknar, derföre bör
Herrn taga sig wäl till wara.” Jag swarte wäll:
At jag wäl skulle akta mig derföre; men
tänkte i mitt sinne: det wore wist önskeligt
om jag kunde blifwa så lyckelig och winna
någon beskedlig flickas ömhet, det wore
wist då det största nöije, at wara kär i en så -
dan. Jag kom wäl ihåg min Fröken på Poiko;
men som jag i den saken ej såg någon möije-
lighet så hade jag efterhand slagit det ur hå -
gen hwartill frånwarelsen hade mycket hul  -
pit, jämte hugkomsten af Mörtens undfång -
na tractamente. Sedan tog jag ock afsked af
Nations Cammeraterna samt andra bekanta.
Detta alt skedde om måndagen. 

Men Tisdagen eller d:n 19. December började
jag om mårrån packa in det lilla jag ägde för
at rusta mig till afresan. Mina sängkläder
nedlagda uti min gamla kista öfwerlämnade
jag i wärdinnans wård men behölt dock sjelf
nyckelen. Under Högsta rustandet då alt,
skor, kläder, böcker, kistor, stolar etc: war hul-
ler om buller i min kammare så kom helt
oförmodat den nyss förut omtalte Lieutenan-
ten Gripenberg till mig, för at höra huruwida
jag efter aftal wore färdig till afresan. Jag
hade wist då önskat, at hafwa haft litet städ-
ligare och blygdes högeligen at jag ej bättre
än mitt ibland damb och stök måtte taga
emot så förnämt främmande. Jag ursäktade
mig så godt jag kunde och satte fram en stol
åt honom. På frågan swarte jag at så snart jag
hade ätit middag skulle jag komma till Herr
Lieutenanten för at emottaga sista instruc-
tionerna och alla ärender till hans Herr Far,
och om hans omtalte Betjent då wore färdig

och wille komma med hästen till mig så wore
jag fullkomligen färdig till afresan.

Min Gamla wärdinna, då hon hörde, at jag
skulle resa igenom Eura Socken, så bad hon
mig, at jag för all ting ej måtte förgäta at fara
in till hennes Son en Ingegneur wid namn
Petrén (eller något dit åt) som bodde sade
hon i Sistnämnde Socken, hwarpå hon upgaf
namn och beskref noga stället, hwilket jag
lofte troget efterkomma.

När alt war färdigt till afresan, geck jag för
sista gången till Callmeijers för at spisa mid-
dag och sedermera taga afsked. Fabror sjelf
war bortrester, så at jag ej fick tacka honom
för så mycken åtnjuten godhet. Wid bordet
war denna gången Cousine Anna Brita gan-
ska elack emot mig, som annars altid förut
war tämme:n beskedlig. Ty hon började på
ett så ganska bitande sätt at förebrå mig mitt
döda, twungna och torra upförande i deras
sälskap: sägandes: ”Ach hwad wi nu sörja öf-
wer Cousins bortresa i hwars sälskap wi haf-
wa haft så öfwermåttan roligt; jag wet ej
huru några tegelstenar skola räcka till för at
torka wåra tårar; jag må ej tala om näsdukar.
Ach at dock wåra ögon måtte stå bi.” m:m:
af samma innehåll en lång stund. Af mitt
förut så ofta beskrefna blyga humeur, kan
man ju lätt finna huru gräseligen nedslagen
jag blef öfwer en så öm compliment; ja
hwart ord war mig ett hordt styng i mitt
hjerta: och det gjorde mig så mycket mera
ondt, som en främmande Mademoiselle äf-
wen satt wid bordet, den jag för ingen del
hade welat, skulle höra det; ty jag hade fått
uptaga det som jag hade kunnat i Fasters och
Cousinernas öfwerwaro, men hennes när-
waro gjorde saken nästan odräglig. Man fin-
ner at wid så fatta omständigheter war det
för mig omöijligt at swara ett enda ord an-
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norlunda än at om hwart annat rodna och
blekna. Cousine Clara war för denna gången
emot all wana facile; hon understödde wäl
sin syster med något ord då och då; men
intet i jämnförelse med det hon annars plä-
gade wara. Upstigen ifrån bordet war jag ej
sen, at tacka Faster för dess otaliga wälgär-
ningar och så godt jag kunde i min förwir-
ring taga afsked af Cousinerna: Och tog så
min retraite i Loffsmans kammare. Han sade
då straxt åt mig: ”hwarföre förswarte icke
bror sig wid bordet i jånstes; en sådan chi-
cane hade jag för ingen del kunnat tåla; hade
det bordt mig så hade jag säkert gifwit hen-
ne snus på tummen.” ”Jaja” swarte jag, ”det
är wäl godt at säga; men du har ej försökt
hwad det är at såsom en fattig och ringa man
lefwa på slägtingars gunst och nåd, samt
wara rädd före at med hwart minsta ord för-
törna sina wälgörare; man får nog då lof at
tiga och tåla mycket, som man ej annars
gjorde.” Och föröfrigt förorsakade ock det
min tystnad, at jag fant det hon hade största
skäl till sin förebråelse, hwarföre jag omöi-
jeligen kunde blifwa ond på henne derföre;
men wäl på mig sjelf, som ej kunde öfwer-
winna mitt blyga, timida och belät=lika up-
förande. Jag tog så afsked af Loffsman sedan
jag hade påmint honom om min honom an-
förtrodda commission angående brefwen.

Jag geck så hem der betjenten, min rescam-
merat, genast infant sig med hästen och wi
afreste änteligen. Men huru mycket war jag
icke oroad, hälst i början af wägen, öfwer det
förakt hwarmed jag bemöttes wid mitt af-
sked af Cousinerna; ty när jag kom i stillhet
under det betjenten körde, så blef mitt sinne
endast deraf upfylt. Tusende tankar swäf-
wade i mitt hufwud derwid; hundra tusende
gångor förargades jag öfwer mitt pedantiska
upförande; och oräkneliga gångor beslöt jag

at wara litet mera talför derefter. Jag beslöt
ock at genom bref till Cousinerna söka, at
uprätta min falna Credit et:. Och hugkoms-
ten häraf gjorde mig resan bitter; ty jag hade
swårt wid, at slå dessa tankar utur hågen.

Sen det blef mörkt och wi woro komna i en
backe sprang en stor warg twärt öfwer wä-
gen straxt framför hästen; lyckligt wis tog
han straxt sin retraite till skogs, så at hästen,
som redan nog mycket började fräsa och resa
på öronen, ej hant komma sig före at skena,
hwaraf jag fant at betjenten sade sant; ty jag,
fördjupad i mina griller, kunde ej få se war-
gen. Glad war jag, at han ej anföll oss; ty jag
hade ej annat gewär än wärjan, som till
olycka låg djupt inpackad i min kista.

På OripäGästgifware gård (om jag mins rätt)
togo wi natt härbärje, då jag fant huru oför-
siktig jag hade warit, som ej hade rustat mig
på någon matsäck; hwilket wäl härörde till
någon del deraf at jag så litet hade försökt,
hwad det wille säga at wara på resor; men för-
nämligast deraf; at jag tiltrodde mig at på
gästgifwar gårdarna få köpa så mycket som
jag behöfde. Men jag fant nu at jag hade be-
dragit mig; icke för det at jag icke hade kun-
nat få mat om jag hade begärt den; men då
jag såg deras stora osnygghet öfwer alt och uti
alt, så förlorade jag all apetit till deras mat,
och åtnöjde mig för denna gången at spisa
utaf Betjentens lilla reskost, som ej war större
än at den, med den måltiden, såg sitt slut. 
Jag hafwer nämnt om deras osnygghet, jag

will derföre litet beskrifwa den. Deras Pörten
woro ganska warma, hwilket ock war den
enda merite de ägde, föröfrigt liknade de
mera ett fähus än ett bonings=rum för men-
niskor. De flästa woro försedde med en ungn
blott af gråsten just sådan, som brukas i bad-
stugor eller kölnor, som således afbördade sig
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all sin rök i rummet, ty han war ej försedd
med någon skorsten. Mitt på gålfwet stod en
stolpe försedd på alla sidor med järn klyfwor,
i hwilka de satte sina pertstickor, hwarmed
de lyste sig qwäll och måron och såto de då
rundt deromkring med sitt arbete. Dessa här-
liga facklor upfylte rummet så med rök, at en
tjock molnwägg deraf upfylte den öfra luft-
kretsen till en famn ifrån golfwet, hwarest
war likasom en skiljewägg emellan den nedre
klarare regionen. Omkring denna stolpe ut-
gjorde kohlen af pertstickorna en ordentlig
förskansning på golfwet, hwilket åter aldrig
hade sedt watten sedan det kom ifrån skogen.
Utom folket, räknades till pörtets inwånare
några swin och grisar i någon häck under bän-
ken; Höns kackel och tuppsång, utgjorde de-
ras målro, utom syrsor som spelte i hwar wrå.
Man kan föreställa sig hwad behaglig lukt alt
detta åstadkom; ja den war mig nästan odräg-
lig; men måste ändock derin om jag annars
wille hafwa något förswar för den stränga
wintern. När jag kom in i dessa pörten war
min endaste refource, at sätta mig wid en utaf
gluggarna och öpna skottluckan om jag an-
nars wille få någon frisk luft at andas. Ty föns-
ter hadde de icke; utan endast tre gluggar med
skottbräda före twå på långwäggen och en på
gafweln. Wid dörren stod ett stort kar med
sörpa, till hwilket hästarna, då och då en
timme eller par på dagen, leddes in för at gästa
deraf. Utom flera härligheter.
I ett sådant härligt palats måtte jag nu taga

mitt natt=härbärje om jag annars icke wille
frysa ihjäl i gäststugan, som aldrig blifwit el-
datt sedan solen satte opp sista sommar bra-
san. Men icke dess mindre fans ingen säng i
pörtet, utom en krubba i en wrå, i hwilken
husbonden och matmodren wältrade sig. De
öfriga lågo på sina lafwar och bänkar i sina
gångkläder, ibland hwilka jag ock trodde mig
få min plats. Men förr än jag wiste ordet åf,

drogs en karm=släda midt på golfwet och
gumman kom dragandes med rätt goda säng-
kläder och bäddade deruti åt mig så at jag sof
rätt godt.

Wi afreste i god tid om måron ifrån denna
gästgifwargård, som dock ej war den sämsta;
men på alla ställen måste man köra igenom
lagården öfwer gödnings högarna till och
ifrån gården. När wi woro komna ett litet
stycke norr om Säkyle stora by, mötte wi
några bönder som höllo på at köra fram ur
skogen sina qwarnstens ämnen hwaraf några
swåra lass redan igenstängde wår wäg. Min
res=kamrat eller betjenten började ropa at
de skulle ge wäg, men de wille icke. Jag sade
åt honom; at det war onödigt göra deraf nå-
got buller och at det war större billighet uti
at, wi skulle köra åf wägen som hade lätt lass
än de som hade dem så swåra. men han hör-
de mig intet; utan fattade uti den främsta af
deras hästar för at leda honom på sidan. Men
då blef det ett alarme i bond=hopen, som på
en gång rusade till samman, swor och trätte
och woro färdiga at slåss, och betjenten war
ej wettigare än at han icke allenast trätte
emot på deras finska; utan höttade till dem
med pisken, hwaraf de så när hade fattat ho-
nom i lufwen. Hwilket gjorde mig half ängs-
lig och förargad på honom, som så helt
onödigt wis rette dem at anfalla oss, dels för
det jag aldrig haft lust till sådana nedriga öf-
ningar, dels ock förnämligast för den öfwer-
lägsna styrkan i det wi woro endast twå emot
10. eller 16. Änteligen sedan jag hade ropat
mig helt hes lydde han mig och körde åf
wägen dem förbi; Då wi hörde bulret utaf
dem ännu då wi redan woro komna ett långt
stycke ifrån dem. ”Hwad tänkte Ni på” sade
jag då till honom ”som tog Eder före, at reta
upp emot Eder en så stor myckenhet; huru
tänker Ni at ni skolat kunna förswara Eder
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emot en sådan mängd om de hade anfallit Er;
detta hade warit högst äfwentyrligt at göra
om Ni hade haft rättwisan på Er sida; huru
mycket mera nu då högsta billigheten talte
för dem?” ”Ja,” sade han, ”hade icke det warit
så hade jag icke så snart gett efter; ty jag
tyckte, at de nock hade tid at gifwa Herrn
wäg oaktadt jag wiste at qwarnstenar och
gödnings lass enligt lag äga frihet at bibe-
hålla wägen emot hwem som hälst.” Detta
war en omständighet, som jag ej förr hade
wetat, och om den äger grund i lagen känner
jag ännu icke. Jag swarte honom: at han så
mycket dåraktigare och oförsiktigare hade
förhållit sig när han detta wiste och ändock
retades med dem. ”Och Ni fant ju at de lärer
hafwa känt sitt privilegium efter de woro så
stormodiga. Desutom hade blåtta billigheten
bordt afhålla Er derifrån; och föröfrigt lider
man aldrig igenom ett saktmodigt och rätt-
wist upförande emot hwar man.”
Under sådana samtal kommo wi till Cau-

tua bruk, det wi wäl nu körde förbi men som
jag framdeles får tilfälle, at litet stanna wid
och omtala min hwila därstädes.

Wår afsikt war, at till middagen hinna fram
till Herr Ingegneuren Petren för at ock til-
lika bära fram hälsningar ifrån hans Mor
men wi kommo ej dit för än wid pass klåck-
an 3. och som wi litet eller als intet hade fru-
kosterat, så woro wi rätt mycket hungriga.
Wi blefwo där wäl emottagna och höfligt be-
mötta. Men som jag märkte, at de ej wäkte
någon fråga om wi hade spisat middag, (och
huru skulle de kunna gissa till wår belägen-
het) så tog jag mig dristighet till at begära
något litet till middag för betalning. ”Öd-
mjukaste tjenare” swarte han, ”det skall gär-
na ske, och jag ber om förlåtelse at wi har
glömt fråga Herrn därom.” ”Ach,” swarte jag,
”om någon har orsak, at bedja om förlåtelse,

så är det wist jag, som är obeskedlig och be-
gär samt förorsakar Herrskapet beswär.” och
till ursäkt för detta mitt upförande omtalte
jag upriktigt min belägenhet. Han swarte:
”det skadar aldeles intet, och jag tycker om,
at Herrn war så god och sade till.” Efter nö-
dig berednings tid feck wi ett godt mål, hwil-
ket jag dock icke wid afresan feck betala;
men aflade derföre så höfligt jag kunde, min
tacksägelse.
Wi reste; men som wi något länge hade

drögt på nyss nämnde ställe, så fant wi, at wi
wäl kunde hinna fram samma qwäll till min
blifwande station, men at det skulle blifwa
nog sent, och at komma så sent till ett sådant
Herrskap war aldeles intet passande. Min res
kamrat föreslog derföre at wi borde ligga öf-
wer natten wid pass en mil ifrån mitt blif-
wande hem hos en mindre underofficer af
hans bekanta. Wi gjorde så. Och här war ett
snygt ställe fast de bodde på ett rote. Ty i all-
mänhet ju närmare det led till Björneborg
desto folklikare bodde äfwen Allmogen. Se-
dan jag hade ätit qwälsward, tackade jag wär-
dinnan för mat. Hwarpå hon swarte: ”Tack
som tackar; men maten är dyr i år och wi äro
fattigt folk, som nyss satt bo, wi hafwa ej så
mycket råd till.” Då jag således märkte, at hon
trodde mig wilja hafwa maten för intet och
at hon åstundade betalning; så war jag så
skalkaktig, at jag låddes icke förstå hennes
mening, och swarte för at bry henne: ”Säg icke
så, det här är både god och tilräklig mat; man
må wist wara förnögd, när man får en sådan.”
et: hwarmed jag fortfor tils jag märkte, at hon
började blifwa otålig då jag sade småleende:
”Kära Madame, jag tänker intet resa härifrån
i qwäl; utan Madame måste wara så god och
hysa mig öfwer natten, och äfwen gifwa mig
litet frukost så will jag betala alt på en gång.”
hwarmed hon tystnade och wiste sig nögd. 
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Mårgonen derpå eller Thorsdagen d:n 21. De-
cember, sedan jag hade fullgjort min lofwen
till Wärdinnan, afreste jag, och kom wid
pass klåckan 11. till Haistila. Jag råkte straxt
en som jag frågte om icke Herr Majorn Gri-
penberg bodde här? och om han wore hem-
ma? hwarpå hon swarte ja: och wiste mig i
en kammare, som war bygdt nästan midt på
gården. Jag geck in och hälsade så wäl ifrån
Herr Professor Billmark, som Majorns Son
och lämnade fram bådas bref. Han läste dem
sedan han hade bedt mig sitta ned, och fäg-
nade sig öfwer min ankomst, som war för-
sedd med en så hedrande recommendation.
”Jag hafwer länge önskat at få en beskedlig
karl till informator för mina söner,” sade
han, ”de hafwa mycket lidit i saknad deraf.
Jag har wäl haft twenne nöt den ena efter
den andra” (N:B: nog feck jag höra deras le-
gender) ”men af dem hade de litet gagn: och
nu hafwa de ett halft år warit utan; derföre
är jag så mycket gladare, at Herrn kom.” et:
Derpå kallade han in sina söner och presen-
terade oss för hwarannan, samt pålade dem
rätt alfwarsamt och förnuftigt at visa mig all
wördnad, aktning, kärlek och lydnad. Hwil-
ket jag rätt mycket tyckte om.
Nu följer en liten anecdot, hwars fölgder

man får se i fortsättningen af historien. Jag
blef inkallad till stora bygningen för at spisa
middag. När jag kom in skulle jag först hälsa
på Fruentimrena; den första jag blef warse war
ett något långt, ungt och wackert Fruentimer,
som stod midt på gålfwet bredewid Majorn;
jag war då på wägen till at buga mig för henne;
men tänkte i det samma: Denna kan omöije-
ligen wara Majorns Fru, ty hon är så ung; hon
är helt säkert någon af hans Fröknar; jag måste
först se efter om Frun är inne. Jag wände mig
så åt en annan sida af rummet i denna afsikt
och blef der warse 3. eller 4. lika unga, Damer.
När jag det märkte, war jag wäl ärnad at wända

mig tilbaka till den första; men tänkte i det
samma: Frun lärer säkert intet wara inne, och
dessa äro hans döttrar allihop och som jag ej
wet hwilken som är äldst, så är det likamycket
hwilken jag hälsar på först och föröfrigt skulle
det se alt för tokigt ut at stå och wända sig
fram och tilbaka. Jag bugade mig så för den
mig först förekom, som war den wackraste
utaf dem. Majorn då han såg mitt mistag sade:
”Detta är min Fru” och pekte på den som stod
bredewid honom. Jag blef nog flat öfwer mis-
taget och fruktade, at Majorskan skulle deröf-
wer blifwa stödt, dock hade jag ej mod, at
straxt ursäkta mig. Jag underlät då icke, at
straxt hälsa på henne och sedan på de öfriga.

Så snart jag kom i min kammare så började
jag at påtänka denna besynnerliga påhäls-
ningen: Måntro detta, tänkte jag, är något fö-
rebud till något; gifwe gud, tänkte jag, det
wore till det jag önskar; ty jag fant redan, at
jag ibland alla Fröknarna aldraminst kunde
neka Fröken Albertina Eleonora, min hög-
aktning; det war just hon som jag först bock-
ade före.

XI. Capitlet. 
Wistandet på Haistila.

Med mina Disciplar blef intet arbete för den
infallande Julen och Nyåret, hwars högtid-
ligheter sådant hindrade. Imedlertid upförde
jag mig här på samma tysta och blyga sätt,
som jag war wan, så mycket mera, som det
war så förnämt Herrskap och jag i början ej
kände Herrskapets lynnen. Och när jag war
inne hos dem så satt jag altid på en wiss stol
nära dören. Jag swarte med all ödmjukhet,
när någon talte mig till, men aldrig wäkte jag
sjelf någon discourse ej heller blandade jag
mig i andras tal, efter min Mors lärdom, utan
war endast en upmärksam åhörare, för at
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kunna lära något nyttigt. Herr Majorn språ-
kade dock tidt och ofta med mig; ty han wil -
le gärna hafwa någon at tala med, så at jag
intet altid behöfde sitta som ett dödt beläte;
utan började till slut blifwa något friare. Ma-
joren upmuntrade mig ock något en af de
första dagarna jag war hos honom i det han
sade: ”Herrn torde wäl nu i början hafwa
något ledsamt, men det blir wäl bättre när
Herrn hinner blifwa litet mera huswarm.”
Det wore wäl tänkte jag, men kände nog af
erfarenhet huru swårt jag hade för at öfwer-
winna min blygsell och timidité.

Mitt första göra blef här, sedan jag hade stält
i ordning det lilla jag ägde, at skrifwa till mi-
na Föräldrar, Magister Sædenius, Cousin
Chore, och underrättade dem om min nya
Condition och addressen till mig. Det samma
gjorde jag ock till Fagerberg med underrät-
telse, at jag ej det minsta swar hade fått ifrån
mina förra Patroner: och till Loffsman skref
jag för at påminna honom Commissionerna.

Sista dagen af året reste wi till Björneborg
Såwida samteliga Herrskapet war budit till
Nyårs gäster utaf Krono Bränneri Inspectorn
Pontelius. Alla sutto i släden; och Majorn an-
ordnade straxt at jag skulle kuska Fröken Jo-
hanna Gustava det jag gjorde, men hade
häldre sedt om jag hade fådt kuska den jag
bugade för; så ofta det blef någån bortresa,
så måtte jag altid, så länge jag hade förmån
at wara hos Majorn, kuska denna fröken, och
huru gärna jag härutinnan hade gjort om-
byte, torde man framdeles finna skäl till.

Nyårs dagen war det ganska sträng köld, men
jag fölgde ändock Herr Telning i kyrkan.
Denne Herre war ock en Swensk Student
och Informator hos Bränneri Inspectorn Pon-
telius, med hwilken jag således blef litet be-

kant. Han gaf mig straxt det rådet at noga
taga min aktning och myndighet hos Discip-
larna hälst i början, i förwar; ty fortfor han,
”det är ingenting olyckligare så för Informa-
torn som förnämligast Disciplarna, än när
den förra blir af de sednare föraktad; ty då
kan man med all sin wälwilja ganska litet
med dem uträtta; jag har sjelf försökt det.
Man kan wäl ändock wara facile emot dem
endast man i rättan tid wet wara förnuftigt
alfwarsam.” Jag tackade honom för hans wäl-
menta råd och låfte nyttja det mig till godo.

Samma dag om eftermiddagen spelte Herr-
skapet kort då i det samma Fru Auditeurs-
kan Sundius äfwen kom dit. Och då hon såg
dem spela kort sade Hon: ”Här sitta Herrska-
pet och dobbla mitt på skarpa Nyårs dagen,
det är den Gudstjenst de hålla” m:m: lika ly-
dande. Jag som aldrig haft lust för spel ald-
raminst på helgedagar fant wäl at hon hade
rätt i huwudsaken, men jag tykte ändock, at
hon geck för wida och at hennes nit war
något otidigt och för mycket bitande för at
kunna åstadkomma något godt, det jag ock
märkte efter hennes bortgång, at härskapet
lika bitande skämtade öfwer hennes nit; ty
hon feck heta: den Heliga Frun; at Hon war
ibland de omwändam:m: Så at hon med sitt
nit (lät wara at det war wälment) åstadkom
mera skada än gagn. Jag får framdeles tilfälle
at widare tala om denna Frun. Dagen efter
reste wi hem och jag började mitt arbete
med mina Disciplar. Men förr än jag går
längre i historien, så will jag helt kort af-
skildra Herrskapets Caracterer, såwida det
torde gifwa någon uplysning i historien. Ma-
joren omkring Sextio år mer eller mindre
war af ett ganska kinkigt humeur; den som
hade wunnit hans grace uphögde han till
himmelen; men den som han en gång fat-
tade mishag till, så räkte intet djup till för
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att tilfullo kunna nedsänka honom. Emot
sin första Fru Silfwerswan och första barn=
kull hade han warit ganska stränger, och
emot nu warande Frun Hastfer war han wäl
ej altid så mjuker; men så rådde hon dock
någorlunda på honom; och emot sina sed-
nare barn war han wäl ganska alfwarsam och
sträng men intet i jämförelse emot sina
förra, efter deras utsago, som hade det sedt.
Och han war dock så lycklig at i allmänhet
hafwa ganska beskedliga barn, om hwilka
straxt skall talas. Fru Majorskan wid pass 30.
år, en lång och medelmåttigt wacker men-
niska, samt wettig och artig, hwarföre hon
war af alla högaktad. Majorns söner af förra
giftet woro sju, alla officerare långa och
wackra karlar, bland hwilka den pagina 255.
Andra Boken nämnde Lieutenanten war en.
Af dessa woro endast twenne hemma wäx-
elwis sällan båda på en gång, nämligen Fend-
riken Reinholt Wilhelm och Fendricken
Nils Leonhard. Ofta woro de ock båda borta.
Den förra, ehuru ganska beskedlig, hade
dock något i sitt upförande, jag wet icke
hwad, som gjorde honom litet mindre be-
haglig än de öfriga Syskona. Den sednare
war en den wackraste ungkarl och ganska
artig och qwick; men swor så odrägligt, at
helfwetet säkert blifwit tomt på inwånare,
om djeflarna hade lydt hans befallningar.
(N:B: hans Far war då wist icke hans åhörare)
Ja han tog ihop händerna lyfte dem mot
himmeln, likasom wille han bedja, gjorde en
nigböjning på knäna och med yttersta ifwer
utfor i de grufligaste eder när han blef has-
tigt förtretat. Döttrarna af första giftet woro
4. alla hemmawarande. Den älsta Fröken Eva
Maria wid pass 28. år brunet men ingen
skönhet, dock ej ful, såg mycket förtrykt och
bedröfwat ut; den samma som Herr Björk-
man talte om. (Se p: 255. Andr: B:) Jag gjorde
i början mycken observation på henne för at

finna något tecken till det tillstånd i hwilket
han hade sagt hon wore; men jag kunde icke
märka det minsta. Den Andra war Johanna
Gustava omkring 24. år en ganska wacker
flicka intet utan sina behagligheter, dock
woro Lineamenterna mera wanliga: hon war
den jag altid kuskade på visite resor. Den
Tredje war Albertina Eleonora, den wack-
raste af alla, 18. år, munter och eldig och hade
en behagelig glad upsyn och något litet få-
fäng: den samma, som jag först bugade för
wid första påhälsningen. Den fjerde hette
Magdalena Juljana hade täflat med den nyss-
nämnde i skönhet om hon ej hade warit 
klenögd; war ett år yngre med mycket fin hy
och ett något för trint ansikte; hade ganska
wacker röst och sjöng ock gärna. Majorns
sednare barn woro twenne söner mina Dis-
ciplar, och twenne Fröknar Wendla, och
Hedda, små. Den äldre af dessa mina Dis-
ciplar Claes Jacob war en hyglig gosse om 13.
år, den bästa af alla mina Disciplar både förr
och efter. Jag behöfde aldrig påminna ho-
nom om sin skyldighet, han steg altid sjelf-
mant upp om mårnarna på föresatt timma
och wäkte up sin bror och läste sin läxa, så
at jag kunde såfwa trygt om jag wille tills de
wille läsa up sina läxor. Han hade ett godt
sinnelag; och war ganska angelägen at wäl
wårda och sköta sitt, at wara snygg och ren,
putsa kläder och skura sabeln. Och om han
ärnade sig på någon resa, så rustade han alt
färdigt och i ordning dagen förut. Den yngre
Carl Constantin war till sinnelaget sin Herr
Far lik som twå bär; men som han af samma
sin Herr Far hade blifwit hållen i god tukt,
så får jag ej skylla honom, at icke han både
war lydig, willig och beskedlig; men så bröt
dock hans hufwud caracter sig fram någon
gång då och då. Jag kunde ej annat än älska
dessa Herrar, som woro så sediga, stadiga och
alfwarsamma. De kunde wäl hafwa sina bar-
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na uptåger då och då såsom andra barn; men
derwid lyste endast oskyldighet men ingen
ondska, list eller skalkhet; som säkert war en
god frukt af fadrens alfwarsamhet.

En af de första nätterna i året emot mårgon
stunden, hade jag följande besynnerliga
dröm: Jag tyckte mig wäckas utur min sömn
deraf at jag blef kyst af Fröken Johanna
Gustawa då jag, sedan jag af nyssnämnde
orsak blifwit waken, fant mig liggandes på
gålfwet bredewid gafwelwäggen, uti Ma-
jorns sal, och midt på wäggen, där jag tyckte
mig wara omgifwen af Majorns alla fyra full-
wäxta Fröknar; wid wäggen wid mina fötter
tyckte jag nyssnämnde Fröken stod, som
hade kyst mig, och talte till mig något ömt
med en ganska wänlig mine, hwilket jag ej
tyckte mig gifwa akt på af orsak som straxt
skall nämnas. Näst henne stod Fröken Mag-
dalena Juljana, som ock såg mycket wänligt
på mig, men sade ändock ingen ting. Därnest
och midt emot min sida stod Fröken Alber-
tina Eleonora, som ock lika ömt såg på mig;
men war äfwen tyst, och på hwilken mina
ögon och alt mitt begär woro stälda, och som
gjorde at jag hwarken kunde gifwa akt på,
eller minnas alt det ömma, som Fröken Jo-
hanna till mig sade. Sist och midt emot mitt
hufwud stod Fröken Eva Maria äfwen helt
tyst; men som ock derjämte tycktes wara
mycket indifferent. I det samma tykte jag at
Madame Carén, Majorskans kammarpiga,
kom in och blef oss alla warse i denna ställ-
ningen, då hon strax geck ut at sqwalra för
Majorn. Jag förlorade derföre straxt detta
sälskap, och befant mig och sjelf ute. Ma-
jorn, tykte jag, blef af underrättelsen ganska
ond på mig, och formerade process emot
mig. Saken skulle skärskådas och afdömas af
en änkom dertill tillförordnad Commission
bestående af flera ålderstegna wördiga män.

Rättegången hölts icke på Haistila, utan på
en annan egendom, som jag tyckte tilhörde
Majoren, och som låg på en liten backe bre-
dewid allmänna wägen, som låg tätt förbi
gården på norra sidan om honom; gårdsplan
war wid wägen endast med ett plank af-
stängt. Med ett ord: stället hade just ett så-
dant utseende som Havingi Rusthåll, hwil-
ket Majorn först 1 ./2. år derefter köpte och
som jag ej feck se förr än efter 2 ./2. år der-
efter, då jag ej annat kunde än förundra mig
öfwer detta Rusthåls likhet med det stället,
som jag i denna dröm tyckte mig hafwa sedt.
Här utanföre tyckte jag mig i drömmen gå
och promenera af och till i tanka at kunna
få något tilfälle at få råka och tala wid min
Fröken; ty jag tyckte at alla Fröknarna äfwen
woro på samma ställe. Änteligen feck jag se
at Fröknarna Albertina och Magdalena kom-
mo ut, under det gubbarna som bäst derinne
undersökte saken; men jag feck dock ej stort
tala med dem; ty de hunno knapt ned till
planket förr än hela Commission kom ut till
mig, som aldrig feck komma in, för at höra
min förklaring; men jag tykte mig ingenting
hafwa at andraga till mitt förswar. Commis-
sion geck åter in igen, och efter någon
stunds drögsmål kom den åter ut igen tillika
med Majorn, som ledde sin dotter Fröken
Magdalena Juljana den han mig öfwerant-
wardade med det yttrandet, at Commission
hade stannat i det beslutet, at jag skulle få
nyssnämnde Fröken till äkta. Jag hade wäl
långt häldre sedt om jag hade fått min Frö-
ken Albertina, men jag tyckte mig dock
wara nögd med utslaget. Jag tog så min und-
fågna Fröken under högra armen och ledde
henne efter wägen, som war både jämn och
wacker wäster ut, (N:B: alla de andra stad-
nade qwar på stället.) till dess wi kommo till
en stor sten=kyrka, den jag tykte wara eller
åtminstone likna Umeå Lands kyrka. Längs
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åt norra wäggen af denna kyrka war en lång
sten trappa, som slöts ungefär wid taklaget
af kyrkan och som jag tyckte ledde till Pre-
stegården. Opföre denna trappa ledde jag
min Fröken och kom i ett sort sten hwalf
eller rum med stengålf, på hwilket war några
små fyrkantiga hål. I detta rum blef jag wa-
randes, och dermed slöts min dröm.

D:n 12. Januarii feck jag bref ifrån unga Herr
Niclas Eek af den 18. Novemb: 1780. i hwilket
han bjuder mig dit till Jul. Han titullerade
mig så: Min Gratieusa Herre! men som jag
tyckte mig wara så wäl bekant med honom,
så tog jag mig frihet at mitt swar af den 20.
ejusd: kalla honom: Wän och Bror. Samt an-
modade honom derjämte, at fråga Herr Ser-
geant Ridderstadd om han wille emottaga
min föreslagna Informator, och lämna mig
sedan swar derpå et:.
D:n 15. feck jag bref ifrån Bastman som

skrifwer mig till på Åbo. Hans bref will jag
här införa in extenso, för at visa hans concep-
ter som Student.
”Min Gunstige Herre och Gynnare!” (När

jag såg detta sista ordet tänkte jag: Så at jag
redan hunnit blifwa en Gynnare, då lär det
wara Gynnaren derefter, och jag skrattade
rätt godt deråt.)
”S: P:” (detta skulle wara Post Scriptum,

som han af brist på rum hade satt emellan ti-
tulaturen och början af brefwet.) ”önskas af
alt hjerta en frögde full Jull helg och därnäst
et godt nytt år.
Efter wårt gjorda aftal då wi woro til sam-

mans i Åbo, så är jag nu obligerad at låta M:
H: och Gynnare weta hwarest jag wistas och
huru jag nu mår. Då wi sist taltes wid då jag
reste til Nykyrka med bror Fagerberg, så drög-
des jag där inemot 2:ne weckors tid, och som
jag äfwen siuknade där och låg till sängs i tre
dagar och wan änteligen segren och kom

Gudi lof wäl til M: Föräldrar hem! Men som
jag intet drögde mera en en ./2 dag i Åbo i min
återkomst och då intet hade tilfälle at träffa
Herrn så beder jag därhos att Herr Stenberg
intet glömmer bort at Recommendera mig
någon af de Conditioner som Herr Stenberg
har i Commession.

Bjerno Sokn och Åsala by d:n 16 Dec:
Förblifwer Min Gunstige Herres och Gyn-
nares Ödmjukaste tjnr: 
Eric Salo: Bastman

S: P: Jag beder at Herr Stenberg är god och
ursäktar mig at jag skrifwer denna gången så
illa, ty orsaken är den at mit bläck intet är
godt. Adieu Monsieur. et raptim. Hälsa Loffs-
man och bed honom skrifwa om osten war
god som han fick ifrån mig.”
Par dagar derefter feck jag ock bref ifrån

Fagerberg som war swar på mitt sista, uti
hwilket jag hade proponeradt Brorskap med
honom. Han skrifwer:
”Min Högtärade Herre och Bror! må wäl!”
=== Tacksägelser för brefwet och min

gunst. ”Härtills har jag ej ännu bekommit nå-
got swar af Herr Sergeanten Ridderstadd, ej
heller fått höra något af hans Condition.
Jag skref väl för detta till Bror till Åbo, wi-

dare om detta ===.” (Det brefwet hade jag då
ännu icke fått.) ”Härmedelst wore ännu min
ödmjuka anhållan, om Bror kunde recom-
mendera mig på något annat ställe därstädes.”
=== Complimenter ===. ”Min Högtärade
käreste Bror och gunstige gynnare, gör nu dit
bästa på alt sätt bror kan. Framhärdar et:
Af den 10. Jan: 1781. H: G: Fagerberg.”
Detta brefwet ägde litet bättre samman-

hang än Bastmans fast några stafwelser ej
woro så riktiga; men det förra, som han om-
talar och det jag först i Martii feck war ej 
mycket bättre. Jag hade hittils trodt at jag
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wore den klenaste bland Studenter i hwarje
mål, men då jag nu fant flera wida under mig
så fant jag mig mycket upmuntrad och gaf
mig wäl tilfreds. Jag fant derföre ock nu nå-
gon betänklighet uti, at recommendera dessa,
som ej kunde i rätt sammanhang skrifwa en
Swensk periode. Bastmans bref beswarade
jag först i April sedan jag hunnit få underrät-
telse om at det ej war något hopp öfrigt om
Condition hos någon af mina förra Patroner;
Jag lät honom då förstå, at, oaktat all min wäl-
wilja war det dock för mig omöijligt at skaffa
honom condition. Och därmed slöts min cor-
respondance med honom.
Hwad Fagerberg angeck, hade jag ganska

gärna önskat at kunna hjelpa honom, ty jag
kände honom för så beskedlig, saktmodig och
from man at jag wärkeligen hölt utaf honom
långt mer än Bastman, som war så ganska 
wispaktig. Jag wiste at Majorn Granfält sökte
at få en Informator för sin Son; jag wille der-
före försöka, at recommendera honom dit; Ty
efter jag wiste, at det blefwe blott en Discipel
som war begynnare i alt, så kunde han wäl gå
ut med at i början handleda honom. Jag råd-
frågte min Patron om saken, och sade honom
upriktigt alla mina tankar härom, samt wiste
honom Fagerbergs bref: Då han låfte föreslå
honom för Major Granfelt, som bodde blott
./2. mil bort wid kyrkan hälst han gillade mina
tankar härom till alla delar. Sedan jag hade fått
en så god förespråkare feck jag godt hopp och
blef glad på hans wägnar. Men hoppet slog för
denna gången felt. Ty Major Granfelt lärer
icke welat emottaga en klen ledare för sin Son.
Derpå beswarade jag Fagerbergs bref med un-
derrättelse, at jag på intet sätt kunde förskaffa
honom någon condition utan rådde honom
at wända sig till någon mera betydande.

Emedlertid hade wid Trettonde dags tiden
kommit hem till Majorn dess Expeditions

Mönsterskrifware, som hade haft permission
öfwer jul högtiden, wid namn Johan Rik-
ström, han war något till åren och ogift men
derjämte ganska beskedlig karl. Så snart jag
war ledig ifrån mina Disciplar, så wore wi
altid tilsammans, och sedan jag hunnit blif-
wa bekant med honom så frågte jag honom
om mina Antecessorer och deras upförande
hwarpå han Gaf mig följande underrättelse.
”Först hade Majoren en som hette Carén,
som war en slarf till karl; Han hade förut wa-
rit hos Hofqwarter Mästaren Jerlström i Rau-
mo men han feck icke wara där länge; ty hans
upförande war mindre hederligt.” (Jag märk-
te då häraf at han war den samma, som Lars
Hamrin hade omnämnt såsom beskedlig
karl. (Se Andra B: p: 230.) ”Dock berömde
han ej heller Jerlströms Herrskapet. Sedan
kom han hit och war här ej länge förr än han
bedrog Majorskans kammar jungfru och läg-
rade henne hwarpå han måtte gifta sig med
henne. Majoren wille icke sedan hafwa ho-
nom i sitt hus, då han måste bort sedan han
hade warit där 2 ./3. år. Men som han hade
intet at lefwa åf, så måste hans hustru ännu
wara qwar hos Herrskapet;” (hon war den
samma Madame Caren som jag har nämt och
som tog emot mig när jag första gången kom)
”Han har wäl sökt at få blifwa Prest men det
har ej welat lyckas, icke heller har han fått
blifwa något annat. Emedlertid har han gjort
sin Hustru olycklig med sig, som måste wara
bunden med ett sådant nöt. Efter honom
kom Magister Avolin hit och efter ett halft
år, så måste han ock härifrån.” Jag frågte då
om det war sant som jag hade hört berättas,
at han hade engagerat sig med Fröken Eva?
Hwartill han swarade: At så war, och at han
just derföre måste utur huset. ”Fröken sjelf
gaf honom anledning dertill, ty annars hade
han wäl ej wågat sådant steg, och så trolof-
wade de sig hemligen med hwarannan. Och
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som de ganska sällan hade tilfälle at talas
wid, så förde de hemlig correspondence hwa-
ruti de betjente sig af Pigan Maria, som war
en trogen brefförare.” – ”Men huru yppades
saken?” – ”Jo Frökens äldre half Bror Claes
Jacob hade ock fått något förtroende, det han
wäl en tid hölt dolt, men sedan hade han
yppat det för sin Far som först sökte igen frö-
kens skrin det han bröt up, och då han af
brefwen feck bekräftelse af saken, blef han
så ond at han på stunden körde bort Magis-
tern och förböd sin dotter, wid förlust af sin
Faderliga nåd, at nånsin tänka på honom me-
ra. Och om jag sade han märker det minsta
steg af dig i den wägen så skall wist min ho-
telse fullbordas.”

Jag frågte honom, huruwida det ägde grund
som ryktet widare hade berättat, at Fröken
wore af Magistern häfdad? (Som Björkman
hade mig berättat) ”Det förefaller mig un-
derligt” fortfor jag, ”at, om så är, ej kunna se
på henne det minsta tecken dertill, och jag
tycker det redan wore så långt lidit på tiden,
at det ej så lätt borde kunna döljas.” Härpå
swarte Rikström: ”det kan jag försäkra är ren
löngn och största osanning; ty dertill är Frö-
ken för dygdig.” Denna försäkran fägnade
mig rätt mycket, på hennes wägnar, och
gladde det mig högeligen, at hon icke hade
wikit ifrån dygdens wäg. Rikström fortsatte
sitt tal, dels nu och dels feck jag efter hand
höra följande: ”Men oaktat Majorns stränga
hotelser, så fortfar ännu deras brefwäxling
och deras kärlek kan ej utsläckas, jag wet det
så mycket bättre, som jag ibland har måst
wara en brefdragare dem emellan. Dock sä-
ger jag upriktigt, ehuru jag är Magister Avo-
lins wän, at han ingalunda är sin Fröken
wärd; ty han är ingenting mindre än braf
karl, åtminstone lärer han supa när han
kommer åt och föröfrigit har han för ingen

del någon god caracter. Fröken är ej aldeles
okunnig, härom och fördenskull har det ock
warit litet klammer dem emellan, och han
har sökt at rättfärdiga sig, åtminstone i sin
Frökens ögon. Emedlertid är och blir denna
beskedliga Fröken med honom helt säkert
olyckelig, det ser jag förut. Och fastän hon
nu ock ser sitt öde, så är hon dock, så långt
kommen, at hon ej kan ändra saken; ty hon
finner nog at hennes lycka allaredan är för-
spild, genom ryktet af hennes äfwentyr; der-
före måste hon hålla fort. Hon är således
bragt i den swåra nödwändigheten, at wara
glad at ej blifwa beswiken; ty om jag känner
Magister Avolin rätt, så torde han ej hafwa
swårt wid at öfwergifwa henne. Hans Far
Commissarien hos hwilken han bor” (näm:
på Rusthållet Ravola i Ragvalds by helt nära
till Haistila) ”är wist ej nögd med sin son och
tyckes ej hafwa fått den satisfaction som
han har wäntat för hwad han har kostat på
honom. At hon har kunnat fatta tycke för
honom är rätt underligt, ty han är ej wacker,
emedan kopporna hafwa skämt honom,
hwarförutan han har något i sin phisiono-
mie, som är ganska litet recommenderande;
men hennes tillwäxande år och den snäfwa
utsikten till at annars förmånligare blifwa
försörgd lärer hafwa förmått henne härtill.
Jag har wäl dragit i betänkande at wara be-
hjelpelig i deras hemliga brefwäxling; men
som jag finner at saken ej mera kan hjelpas,
så kan jag ej neka dem mitt lilla biträde, de
få sedan sjelfwa swara för utgången; ty när
barnet får hwad det gråter efter så är det
nögt.” Jag får framdeles tilfälle, at widare
omtala dessa förlofwades öden.

Denne Rikström hade ibland mycken skrif-
ning wid qvartals tiderna, hwarföre han bad
mig hjelpa sig. Men min styl war ännu rätt
klen, så at jag ej derföre kunde hjelpa ho-
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nom, han rådde mig at upöfwa den samma,
och lämnade mig några namn Rullor at af-
skrifwa; men som de skulle skrifwas med 
latinska caracterer med hwilka jag ännu
mindre war wan, så dugde de icke. Ifrån den-
na tiden beslöt jag at öfwa upp min styl,
hwarföre jag inrättade en wisbok och skref
deruti först alla mina klåpare arbeten och
sedan alla de wisor, som jag kunde komma
öfwer. Och som jag ungefär samma tid kom
öfwer en lefwernes beskrifning om en Prest
i Tyskland af honom sjelf författat; så föll
jag, af den anledning, på den tankan, at ock
jag borde försöka det samma så mycket me-
ra, som jag derigenom finge tilfälle icke al-
lenast at upöfwa min styl utan ock mina
Concepter. Jag gjorde då dermed straxt bör-
jan och beslöt at uptekna alt hwad jag kunde
minnas och som wore aldrig så litet märk-
wärdigt samt mina tankar wid hwarje til-
fälle. Mina fel och swagheter beslöt jag, at
opartiskt antekna likasom alt annat, som
redan klarligen lärer synas af min Historia.
Detta är orsaken till den widlyftighet, som
min Historia har fått; och ifrån den tour,
som jag har börjat med, will jag icke afwika.
Och om jag icke genom detta mitt arbete
har wunnit så mycket i anseende till Stylens
förbättring så torde sammanhanget och
skrifsättet något litet wara förbättrad, som
af jämförelsen med början torde kunna ses
och inhämtas.

I nyss omnämnde lefwernes beskrifning
nämner denne Tyska Presten hurusom han
tog en Ed af sin Fru, at icke blanda sig i dess
ämbets förrättningar, den han sjelf inför Gud
måste wara answarig före, och ej war ursäktat
med at säga: ”Eva den du mig gaf bedrog
mig.” När jag detta läste, beslöt också jag, at
göra det och före wigseln begära, min fest-
mös ed härpå, så framt Gud annars någon

gång täcktes göra mig så lycklig at blifwa gift. 
Carls dagen eller den 28. Januarii skref jag
för ro skull en liten skål åt min Discipel på
Hans namnsdag som är N:o 6. i mina Poë-
tiska arbeten. Den war blott i concept och
sådan lät jag honom se den och såsom barn
blef han ej litet deröfwer glad. Hans Bror
Claës hade då fått uti den samma och oför-
tänkt läste up den wid bordet, det jag för
ingen del hade welat. Dock gofwo Herrska-
pet deröfwer sitt wälbehag tilkänna, som
mig fägnade.

Wid denna tiden blef jag ock bekant med en
fattig Sergeant som hette Bengt Lund, som
bodde i Carlsmark 6. fjerdedels mil derifrån,
han war ofta hos Majorn och åt=njöt myc-
ket godt. Han war en ganska beskedlig karl,
ehuru han hade eldrödt hår, och liflig känsla
af religions sanningar, hwarföre wi blefwo
goda wänner. Wi roade oss mycket med at
spela i bräde blott för nöije skull. (ty at spela
om pengar har aldrig warit min sak) wid så-
dana tilfällen fant jag dock, at han war något
hastig till sinnes och kunde swårligen med
stilhet fördraga någon olycka i spel. Om
qwällarna roade wi oss merendels med at
spela Lombres, då Rikström eller någon af
mina Disciplar war tredje man. Mitt samwe-
te sade mig wäl, at det ej war så tilbörligt at
lära mina Disciplar spela kort, men när det
endast skedde för tidsfördrif, så tykte jag, at
det ej war något ondt deruti, hälst som de
kunde det förut.

Hittils har jag med stillatigande gått förbi
något, som Läsaren, i anledning af wissa mi-
na uttryck i det föregående, lärer hafwa wän-
tat, at få höra något om, jag will derföre nu
godtgöra dess åstundan. Man lärer minnas
min besynnerliga påhälsning på Fröken Al-
bertina Eleonora, (Se p: 271. A: B:) den blef
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ej utan påfölgder, som jag nu efterhand will
berätta; men jag tror säkert at ingen hafwer
förhållit sig så barnsligt, som jag i slika fall,
hwarigenom jag sjelf tycktes ståt min egen
lycka i wägen, eller snarare befriade mig
ifrån en total olycka. Jag hade ej länge bodt
i gården förr än nysnämnde Frökens och mi-
na ögon började tala ett språk, som är för na-
turligt i wår då warande ålder för at icke
förstås och som på en gång intog hela min
själ och upfylte mig med glädje: Och som
efter hand mera och mera rotade min kärlek
för henne, som blef rätt häftig och alfwar-
sam och Fröken war å sin sida intet mera fri,
som man framdeles får höra. Detta wara nog
i förwäg, så länge härom sagt.

Emedlertid bekom jag bref ifrån Cousine
Chore i hwilket han skrifwer:

”Titulus!
=== Jag skref wäl ett bref till Bror under

Loffmans Couvert, hwaruti war innelykt 12.
D: K:m:t. Ifall om Bror det bekommit är han
god och låter mig wetta det; men om Bror ej
det inhändigat är Bror god och skrifwer Loffs-
man till, medelst anhållan om det samma.”
=== et: 
Detta sednare gjorde jag ock straxt, såwida

jag ännu aldrig hade sedt det omtalta brefwet
och mina pengar wille jag icke förlora.

Nu war jag kommen på en ort där all Guds -
tjenst hölts på finska, och som jag aldrig til-
förene hade warit i den ställningen, så fant
jag mycken saknad af swensk Gudstjenst
och började wärkeligen längta derefter, då
jag af egen erfarenhet fant sanningar af Ko-
nung Davids lifliga åtrå efter Herrans ord,
den han i flera sina Psalmer ådagalägger, då
han säger sig längta och trängta efter Her-
rans gårdar. O! hwad är det då icke för en stor

Guds nådewälgerning; at han låter sitt ord
rikeliga bo ibland oss, och huru litet weta
menniskorna wärdera denna sin sällhet och
detta öfwerflödet af Herrans ord. 

Jag beslöt derföre nu at då och då resa in till
Staden Björneborg för at få bewista Guds-
tjensten. Och till en början hade jag utsedt
Kyndelsmässo dagen, då jag reste dagen för-
ut eller Lördagen den 3. Februarii. Då jag
kom till Staden hade jag där ännu ej några
bekantskaper, och wiste således icke hwarest
jag skulle få härbärge. Men som jag wiste at
Magister Klingvall hade Condition i Staden,
med hwilken jag i Åbo hade blifwit litet be-
kant, så sökte jag straxt up honom och bad
honom wara af den godheten och gifwa mig
anwisning på ett tjenligt ställe. Och han war
så artig och sjelf fölgde mig till en Ålderste-
gen Enka, som allmänt kallades moster, och
som hölt wärdshus. Där feck jag en snygg
kammare. Magister Klingvall geck straxt
hem, och jag war då helt allena utan at haf-
wa någon ting at roa mig med. At conversera
med Moster war jag efter wanligheten för
blyg till, ej heller gafs dertill synnerligt til-
fälle. Helt allena måste jag derföre i min
undfågna kammare fördrifwa qwällen; men
hade derföre på intet sätt ledsamt. Ty mina
tankar gåfwo mig uti min enslighet ett full-
komligt nöije. Dessa woro riktade på mina
hittils hafda öden och upfylde min själ med
många ljufliga glädje känslor, öfwer de dråp-
liga och synbara Guds wälgerningar emot
mig, som han i sin nådiga försyn hade låtit
mig wederfaras. Icke allenast åtankan af
Guds godhet i det han igenom sina fördolda
wägar så underligen hade dragit mig utur
stoftet och hulpit mig till närwarande tid;
utan ock hugkomsten af de åtskilliga tilfäl-
len då Herrans hand så synbart hade frälst
mig utur så många ögonskenliga lifsfaror,
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(hwarom förr är nämnt) gjorde at mitt hjerta
upfyltes af den glädjefullaste tacksamhet
emot Herran, som utprässade glädje tårar
utur mina ögon, och ingjöt derjämte ett fast
och glädjefult hopp i min själ, at Herran i
tillkommande tider lika nådigt wille waka
öfwer mitt wäl, hwilket mitt glada hopp än-
nu aldrig slagit felt eller swikit mig. O! Huru
nögd lefwer icke menniskan sin werld ige-
nom då hon kan äga ett sådant hopp. Med
Min själ sålunda med wördnad upfylt för
Guda Maijestetet, fant jag ett ganska stort
nöije uti, at promenera så på golfwet at jag
medelst detta gåendet skref Guds och Jesu
namn. Och si detta gjorde, at jag på intet sätt
hade ledsamt: så mycket mindre som min
Fröken derjämte låg mig ständigt i hogen.
Jag fant wäl huru olikt mariage detta wore
och huru swårligen jag skulle winna Majorns
samtycke om jag ock kunde wara så lycklig
at äga min älskade Frökens kärlek; men jag
kunde dock icke lämna ett så gladt hopp, och
förgat wisserligen icke at innesluta denna
saken i Guds wälbehag och försyn, altid
nögd med utgången, ehuru den tankan, at
förlora min Fröken, altid förekom mig något
ryslig. Efter aftonmåltiden fortsatte jag mitt
nöije och till slut föll jag på mina knän och
i bönen tackade min Gud och öfwerlämnade
mitt öde i Herrans hand, och förglömde wist
icke min Fröken, Föräldrar, och Syskon eller
mina Disciplar. Derpå geck jag helt förnögd
till sängs, sof rätt godt och hade mot mårgo-
nen följande intagande och ljufliga dröm.
Mig tyckte, at jag i min säng där jag nu låg
waknade deraf at, min Fröken Albertina
Eleonora stod på knä wid min säng, hade fat-
tat min ena hand, som war sträkt utom
sängen och kyste den med mycken ömhet.
Hwarwid Hon äfwen sade något ömt det jag
nu ej mera mins. Ehuru jag nu fant, och war
öfwertygat derom, at denna dröm war en

svite af mina hafda lifliga tankar om qwällen
och ehuru jag aldrig har satt någon tillit till
drömmar; så lärer dock min Läsare, som ald-
rig så litet känner ungdoms hjertats lynnen,
sjelf finna och begripa hwad för ett intryck
en sådan dröm måtte göra på mitt hjerta. Jag
war ock deraf om mårgonen så intagen, at
Frökens bild war för mig lifligen målat och
fant mig upfylt af den fullkomligaste glädje;
ty jag kunde dock ej annat än anse denna
dröm såsom ett lyckligt förebåd. Sedan roade
jag mig med samma art promenad som om
qwällen och med samma tankar, tils tider
blef at gå i Kyrkan. Samma tidsfördrif hade
jag ock sedan en lång tid så ofta jag war al-
lena; tildes denna tankan hastigt rann mig i
hogen: Ach hwad gör du nu; si du går och
trampar din Guds och frälsares namn under
dina fötter, ach gör icke så mera. och ifrån
den stunden gjorde jag aldrig så: och det
oroade mig at jag icke förr hade tänkt så
mycket; dock tröstade det mig at mitt upsåt
derwid på intet sätt war blasphement, utan
at det hade skedt af den renaste devotion
och i största menlöshet, fast jag nu nog tyd-
ligt fant at det på intet sätt war tjenligt.
När jag war kommen utur Kyrkan spisade

jag middag hos Moster tillika med några an-
dra, och ibland dem en Student wid namn
Rigner, som Conditionerade hos Fru Ene-
skjöld en Enka i Socken. Han kom under mål-
tiden i dispute med Moster i religion hwaruti
hon wärkeligen hade rätt, och förswarade sig
äfwen tämmeligen förswarligt, men han hade
orätt och påstod sin sats med mycken qwick-
het och fintlighet, men det föreföll mig dock
så som han med sin discurs endast fant sig
road af at bry gumman och sätta henne i
trängsell men hade föröfrigt ingen mening
dermed. Dock oaktat denna öfwertygelsen,
så tänkte jag: ho wet om han ock icke i någor
måtto torde finna nöije i sådana fritänkares
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satser och detta gjorde at jag fattade en mind-
re gynnande tanka om honom.
Derpå reste jag hem: och som jag fant, at

ofta göra sådana resor skulle falla mig nog
dyrt, så afstod jag ifrån det upsåtet, och geck
desto flitigare i Socken Kyrkan. Sjelfwa pre-
dikan hade jag alsingen nytta utaf; ty jag för-
stod så ganska litet af språket; men det öfriga
af Gudstjensten war det samma, ty Psalmer-
na sjöng jag på swenska, när de söngo sitt
Finska: äfwen så gjorde jag med bönerna; ty
så mycket förstod jag wäl språket at jag hjörde
när hwar bön börjades. Desutom hade jag ock
deraf den förmån at få lära språket något
mera.

Till den 18. Februarii woro samtelige Herr-
skapet bjudna utaf Bränneri Inspectorn Pon-
telius till at bewista ett Bröllopp, som han
skulle hålla åt en sin Dräng och piga: och jag
blef icke heller förglömd. När wi skulle resa
tänkte jag wäl försöka at på något behändigt
sätt få kuska min Fröken, hwartill jag hade
mycken åtrå, men detta hoppet slog mig felt;
ty Majorn anordnade så tydeligt, at jag skulle
kuska Fröken Johanna, så at jag ej tordes
någon ting deremot inwända eller på minsta
sätt låta märka mig. Jag språkade wäl ofta
hwarjehand under wägen, så ofta jag kus-
kade denna Fröken så at jag ej hade just led-
samt derwid; men conversation war dock
något torr, och hade säkerligen haft större
nöije om jag hade fått kuska min Fröken.

Så snart som wi hunno fram på stället, så
kom strax Herr Telning och frågte mig om
icke jag wille åtaga mig at wara under Mar-
schalk, hwilket jag wäl länge undandanbad;
ty sade jag: ”jag har aldrig warit det förr, för-
står mig icke heller derpå och wet icke huru
jag bör förhålla mig derwid.” Dessutom tyck-
te jag mig så litet warit med ej eller nånsin

sedt något; utom hwad min wanliga blygsell
gjorde mig dertill aldeles ohugad, så at jag
efter egen öfwertygelse fant mig dertill helt
oskicklig. Men han swarte: at han wille un-
derwisa mig i hwad som behöfdes och wille
sjelf såsom öfwer Marschalk hafwa största
omsorgen och bestyret och jag måtte således
åtaga mig det. En liten Stund derefter frågte
Fru Majorskan Gripenberg min Patronessa:
hwilka som skulle wara Marschalker på bröl-
loppet? då någon swarte: at det wore Herr
Telning och Herr Stenberg; hwarpå Hon
swarte: ”och så skall Herr Stenberg wara
Marschalk, så lärer det blifwa derefter ock-
så.” Detta swaret gjorde mig något flat; men
jag kunde dock aldrig förtryta det emedan
jag fant, at hon hade skäl till sitt yttrande,
och at Hon dömde efter mitt mesaktiga och
blyga upförande. Detta war mig dock ett
kraftigt pådrifwande at åtminstone försöka
at göra det bästa jag kunde. Tiden nalkades
då gästerna borde komma och jag skulle då
emottaga dem och såsom jag såg Herr Tel-
ning gjöra, så præsenterade ock jag min arm
åt Fru Doctorinnan Björnlund för at leda
Henne in; men hon afslog det tillbudet och
tillät det icke, hwilket åter gjorde mig myck-
et flat och nedslagen, så at jag sedan ej wå-
gade göra det samma åt andra Fruentimmer. 
Änteligen kom den tiden då dansen skulle

börjas. Wi såsom Marschalker borde då först
bjuda up. Han bjöd då upp ett Fruentimmer,
och påminte mig at äfwen göra det samma.
Jag war wid det tilfället ganska blyg men
måste dock däran: till något främmande Fru-
entimmer wågade jag icke till at gå, och
ibland de kända tykte jag min skyldighet
fordrade at bjuda up Majorskan Gripenberg
först såsom den förnämsta. Men huru flat
blef jag icke då jag märkte, at Hon det höge-
ligen förtröt; ty jag såg hon gaf sig straxt en
ganska mislynt min och kom icke heller. Der
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stod jag på golfwet rodnande och bleknade
och wiste icke i ångesten hwad jag borde taga
mig före: Jag fant wäl at jag borde bjuda up
någon annan, men jag wiste icke till hwem
jag borde wända mig, emedan jag fruktade at
stöta en ny höghet och således få samma af-
slag; jag stod således länge såsom en statue på
golfwet uti mycket bekymmer, tildes änteli-
gen Fru Majorskan, som jag hade bjudit upp,
änteligen kom och förlöste mig utur min
willrådighet och dansade med mig: Och glad
blef jag när alt war förbi. At på wackert ma-
ner, såsom min skyldighet nu hade warit, ur-
säkta mig, det war jag altför blyg och nedsla-
gen till. Sedan kom dansen i full gång, och
där dansades äfwen qvadriller uti hwilka jag
äfwen war med till min största ro och förnöi-
jelse, jag dansade wäl med Fröken Magdalena
Gripenberg, men som touren i Qvadrillen
war sådan, at jag äfwen mycket feck dansa
med min Fröken, så woro dessa ögnablick för
mig ganska ljufliga stunder. Och då jag någon
gång då och då feck dansa ménuette med min
Fröken huru förnögd war jag icke då. I en så-
dan dans tog jag mig en gång en frihet som
jag sedan ångrade. När jag geck i dans skolan,
så beskref Dansmästaren Ekenberg en dag för
oss, hurusom ett wist slags folk i Stockholm
brukade gifwa tilkänna sin åstundan efter at
i mindre låflig afsikt begära ett rendez vous
af ett fruentimmer, eller ett fruentimmer af
en Herre, som bestod deruti at då de taga ihop
i dansen så kittla de något litet med ett finger
inuti handen på den andra och sedan räcka
fram sin tumme, och om den andra då förstår
saken så räcker han äfwen fram sin tumme
och sätter den emot den förras och dermed
är öfwerenskommelsen straxt gjord. Jag gjor-
de det förra men satte ej up tummen; ty jag
bedyrar heligt at min afsikt derwid på intet
sätt war lastwärd eller i en sådan mening som
dansmästaren omtalte, ty detta war långt

ifrån mina tankar; utan mitt syftemål war en-
dast, at jag önskade någon gång få tilfälle at
tala med henne och uptäcka henne den häf-
tiga eld, som lågade i mitt bröst, samt at, om
hon förstod mig, jag således måtte komma i
någon närmare bekantskap med henne. När
jag nu som sagt är, detta gjorde så log hon rätt
godt deråt, som jag tyckte, såsom något, som
Hon fant löjligt och narraktigt, hwaraf jag
märkte, at Hon intet förstod sig på saken, som
högeligen fägnade mig, emedan jag deraf till
god del kunde drömma om Hennes oskuld.
Under högsta dansen och under min stör-

sta ro, kom Herr Telning och hade mig der-
ifrån i en annan kammare, hwarest en del af
Herrskapet skulle soupera, dock fritt; ty som-
liga sutto och andra stodo, hwarest han bad
mig skära steken, det jag icke heller hade
gjort förr; men sargade sönder henne ändock
på mitt wis; men då herr Telning kom så feck
jag passligt beröm för det jag hade skurit så
illa och lämnat det bästa; ”Herrn”, sade han
då, ”hade bordt skära så här och så sådär” et:
Jaja tänkte jag, det där hade du bordt sagdt
förut, eller ock gjort det sjelf och låtit mig
wara i fred i dansen; ty jag måste tilstå, at jag
med mycken saknad och helt ogärna geck
utur danssalen. Ifrån den stunden började jag
något nogare observera på föreskärningen på
det at detta ej måtte hända mig mera och jag
feck ock tilfälle, at efterhand öfwa mig så wäl
på Haistila som på de ställen jag sedan kom.

Sedan alt war slutadt så feck jag följa Herr
Telning i hans kammare till at ligga. Jag mins
då ej af hwad anledning wi började tala om
Conditioner och löner derwid då han gaf mig
följande råd. ”Herren bör så laga at han får ut
litet efter hand af sin lön, så kan Herrn wara
säker at han får ut altsammans, i annat fall
kan det lätt hända, at Herrn går i mistning
om sitt; ty Gubben har ej så riktigt betalt
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sina förra Informatorer: Och lät wara at han
ock wille betala; så sitter dock Gubben i
snäfwa omständigheter och torde ej hafwa så
mycket inne; Derföre torde det wara säkrast
at efter hand se till at få sitt, så sker det mera
oförmärkt.” Jag tackade då honom för hans
goda råd och beslöt at efterfölja det samma.
Dagen efter blef jag af Herrskapet inskick-

adt till Björneborgs Stad för at uträtta hwar-
jehanda anförtrodda ärender; men då jag kom
tilbaka hade jag dock förglömt at köpa 2:ne
[skålpund] Swiskon, hwilket ganska mycket
förtröt mig; ty så mycken ambition hade jag
likwist, at jag wille wara expedit och accurat
uti det mig anförtrodt war, hälst när det war
sådant, som jag så ganska wäl kunde uträtta;
derföre wille jag åter straxt resa in till Staden
igen, hälst det war ej långt stycke; men Herr-
skapet tillät det ej, och woro ganska goda och
williga at ursäkta och förlåta min förgäten-
het. Derefter reste wi alla åter hemm.

Dagen efter hemkomsten när jag war i Ma-
jorns kammare, så började han fast på be-
skedligt sätt, at moralisera mig, dock indirec-
te, för det oförsonliga brottet at hafwa wågat
aldraförst upbjuda hans wälborna Fru. Hans
ord woro ungefär dessa: At det intet passa-
de sig för alla, at wara förmycket bestälsam
ibland de förnämare, ”mången kan wäl i sin
största wälmening göra det; men de borde
ändock göra sig bättre underrättade om eti-
qvetten.” hwilket alt han widlöftigt utlade.
Jag begrep alt för wäl hwarpå han syftade;
men låddes dock icke förstå det; men swarte
endast: ”jaja” och tänkte dock derjämte: det
kan wara möijligt at jag litet mistog mig;
men så tycker jag dock at hennes Ahnor ej
hafwa blifwit wanhedrade derigenom, at jag
böd henne up till dans, och jag tror at det ej
war så tokit tänkt.

I slutet på weckan skref jag till Eken och
samma dag feck jag swar på det förra, uti
hwilket han säger ibland annat följande:
=== ”Jag wet nu inga remarqvabla nouveller;
tyst! jo: så när hade jag glömt, (tänk så kort
minne jag har säger Argus,) Kronones Call-
meijer, Wälbetrodde Jacob Befallningsman,
och min älsta Syster komma ouplösligen at
sammanlimmas den 20:de nästkommande
Martii här å Salmitto, tänk om Mon Frer då
wore här hwad wi skulle skumpa.” ===. I an-
ledning af denna underrättelsen föll det mig
in at skrifwa en Brudskrift. Se mina Poëtiska
arbeten N:o 7. Det jag ock så gjorde; Ty jag
wille derigenom såsom slägtinge wisa hwad
fägnesam del jag tog i hans lycka. När jag
feck den färdig, så afsände jag den till Eeken
med anhållan, at han på Bröllops dagen wille
framlämna henne, då jag ej sjelf feck den
lyckan at få wara närwarande.
Änteligen bekom jag bref ifrån Loffsman

d:n 6. Martii, uti hwilket war inneslutit flera
bref, såsom ifrån Magister Sædenius, mina
Föräldrar, helt owäntad och oförtänkt ifrån
Mathias Tegman, Farbror Ström och Cousine
Chore. Loffsman skrifwer:
afskrift 
”Min aldra Käraste Bror och Wän! må

städse Wäl!”
=== Ursäkter at han ej hade hunnit förr

skrifwa. ”Det bref som kom ifrån Chore war
2. plåtar uti men uti olyckligt wis en Söndag
då jag war hos Lindell och blef buden at
dricka pouncshe skulle jag taga pouns skålen
och hella det sidsta uti glaset, hwaraf det ena
handtaget geck af och skålen föll i gålfwet,
hwarföre jag måste betala 4. Plåtar: och wiste
jag mig ingen annan utwäg till at få den betalt
utan måste jag gripa till Brors penningar, at
betala den samma med; men med denna Pos-
ten kan jag intet skicka penningarne för än
om en eller twänne weckor då Min K: Bror
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skall rigtigt bekomma dem, emedlertid så föl-
jer en obligation för säkerheten skull: Jag wet
at min K: Bror wäl wäntar till dess, men om
det just straxt skulle behöfwas som jag finner
uti brefwen så måste jag söka till at få låna så
många; Jag har fådt en 30. eller 40. ark at skrif-
wa för Controlleuren Ifvendorf, och får dem
intet färdiga för än denna weckans slut eller
i början på den andra då jag tänker at få 4.
eller 5. plåtar som jag på stunden skall skicka
min Bror sin betalning.
Dessa närlagda bref har jag uttagit af Pos-

ten och har brutit dem upp så när Min K:
Brors bref ifrån Fadren, i anseende till det at
jag har tänkt at [---] warit ifrån Capitain an-
gående Con [---] nen för Fagerberg, jag har
warit [---] Capitain Tollet men han har ej wa-
rit i Staden jag skall närmare upsöka honom
om Fastelags marknaden. Jag har ej tid mera
för [---] gången et: ===
P: S: Penningarne skall riktigt bekommas

med aldra först[---] och tag ej illa upp at jag
gjordt mig så näswis, men hade [---] händt om
ej den olyckan hade kommit på.”
At han på detta sättet hade upbrutit mina

bref förtröt jag wäl högeligen; men kunde
dock derwid ej något inwända så[---]da jag
sjelf hade anmodat honom, at upbryta mina
bref om jag finge några ifr[---] Capitain Tollet
eller Sergeant Ridderstadd, men så tyckte jag
wäl dock at han på Post Taflan kunde se ifrån
hwad ort brefwen woro komna, samt at dessa
Herrar omöijeligen kunde skrifwa mig till
ifrån Umeå, Uleåborg eller Upsala. Men ännu
mera förtröt det mig, det tillgrepp som han
gjorde på mina pengar och at han [---]de läst
mina bref, det han, om han hade [---]it ärlig,
ej hade gjort då han såg [---] mnen. Lycka war
dock, at de ej inn[---] [---]ågra hemligheter.
Uti brefwet felar wist icke, som man ser, löf-
ten och försäkringar, hwarföre jag, då jag
swarte honom wäl begärte at få dem med det

första; men jag skyndade dock icke alt för häf-
tigt på; ty jag trodde honom wara säker och
ärlig karl. Men ännu har jag ej sedt andra
pengar än den undfångna reversen. Men det
förböd jag honom at nånsin upbryta ett enda
af mina bref mera.
Min Farbror Lars Ström Skref som följer 
”Högtärade Min Käraste Broder Son!”
=== Efter complimenter och fägnads be-

tygelser öfwer min Predikan, den han hos
min Far sade sig hafwa läst, så säger han: ”Jag
har redan sagt at när den gode Guden efter
sin nådiga wilja en gång låter Bror komma
hem; så skall entera wi fara till Umeå eller
skall Bror fara till Bygdeå och Predika för oss;
Emedlertid skall hoppet derom förnöija wår
längtan.” Sedan beslutet och hälsningar.
Jag swarte: At det skulle wara min fägnad

at en gång få det nöijet, at hafwa dem till åhö-
rare.
Mathias Tegman skrifwer
”Högtärade Käraste Broder min Gamla

förtroliga Wän!
Den långa tiden sedan wi träffade hwa-

randra och det swalg, som, skiljer oss ifrån
hwarandra bör ej så aldeles utplåna minnet af
wår gamla wänskap, at wi ju icke genom cor-
respondence den samma likasom ånyo up-
lifwa och stadfästa och ibland hugna hwa-
randra med några rader.”
Sedan fölgde Nyårs önskningar och under-

rättelser om sitt tillstånd, samt at han till wå-
ren tänkte resa till Stockholm där han öns-
kade träffa mig. et:
Brefwet war daterat den 25. Dec: 1780.
Detta brefwet gjorde mig rätt glad; ty det

fägnade mig at han sökte uplifwa wår gamla
wänskap, hwilken, för de orsaker, som jag förr
har nämnt, ej war så synnerligen intime, hwar-
af jag fant, at han ingalunda föraktade mig.
Jag war derföre icke sen at swara honom i
samma wänfasta ton; men dermed slötts dock
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wår correspendence; ty jag feck aldrig swar
derpå icke heller kunde jag ånyo skrifwa ho-
nom till, eftersom jag icke kände hans Sta-
tion.
Min Fars Bref innehölt intet, utom under-

rättelser om tillståndet et:, som är wärdt at
anföras; och Magister Sædenii ehuru braf
skrifwit, går dock icke utom de förras inne-
håll.
Cousin Chore ibland annat följande:

=== ”Intet något kan mer förarga mig än det
Cousin är här med sitt cruce; så snart jag är
skyldig äger Cousin rättighet at fordra hwad
dag som hälst utan några complimenter.
Björkmans öde beklagar jag öfwermåttan,

men det skadar ej, den som allestädes är
framme, blifwer wäl någon gång näpster he-
ter det af gammalt.” ===. 
Datum den 12. December. 1780.
Dessa trenne bref beswarte jag straxt och

Cousin Chore underrättade jag till pricka
hurledes Loffsman hade hushållat med mina
bref och pengar.
I slutet af Martii månad feck jag åter bref

ifrån min Far och några rader i Couvertet
ifrån Magister Sædenius. Min Far skrifwer
ibland annat följande:
=== ”Wi hade wäl lust at weta huru snart

du skall komma hem; men det tör du icke icke
sjelf wetta. ===.” Och i Post Scripto:
”Pehr Pehrs son ber dig hälsa till sin Måg,

at han skrifwer honom till; det är länge han
icke fått bref.”
Denna påminnelsen om min hemresa up-

wäkte wäl något litet min åtrå derefter; men
som jag fant at den ännu ej på lång tid kunde
företagas så qwäfde jag den naturliga åtrån
derefter, och gaf mina Föräldrar i mitt swar
icke heller något hopp derom. Jag begärte
weta mina Syskons födelse datum. 

Wid tilfälle då jag en gång skref till min Far

föll det mig in at på ett comiskt sätt be-
skrifwa finska Pörten och deras lefnad. Då
jag beskref allting, röken, pärtor, skottgluggar
i stället för fönster, om hönsens, grisars, häs-
tars &c: inqwartering och spisning, deras
bänkar och sängar &c: alt på ett ganska gäc-
kande sätt. Detta brefwet läste jag upp för
mina Discipplar och Sergeant Lund, hwilka
till hälften förtröto det och wille at det ej
skulle afsändas, men jag affärdade det än-
dock. Men som det war länge innan jag feck
ifrån min Far höra om dess framkomst, så
började jag frukta at mina Disciplar hade un-
derrättat Majorn om brefwets innehåll och
han hade förhållit det sin resa när han skulle
lägga det på Soldats Posten. Någon tid deref-
ter befästades jag i min mistanka af den an-
ledning, at när jag promenerade med Majorn
förbi en af Hans torpares gård, så sade han till
mig. ”Ser icke Herrn här at denna torparen
har glasfönster, ja till och med haka=fönster.”
”Jo jag ser det”, swarte jag och log. Sedan feck
jag dock höra, at mitt bref riktigt hade kom-
mit fram. Ett rykte kom en gång denna som-
mar, at björn hade wist sig på Haistila skogen
och ej långt ifrån wägen till Annoila, där det
sades, at han äfwen hade rifwit ett kreatur.
Majorn anmodade mig då at taga bössan och
gå dit at se efter honom, så at jag finge skjuta
eller åtminstone skrämma honom. Härtil war
jag aldeles icke hugad; men wille dock icke
låta stå mig at jag war rädd, ty geck jag dit på
det beskrefna stället; men wågade ej gå myck-
et widt omkring; ty hugkomsten af de farliga
berättelser om björns arghet, och isynnerhet
Rikströms fara för honom som han en gång
omtalte, huru han sprutade honom full med
blod, när han en gång för hastigt kom in på
honom, då han hade rifwit en ko; gjorde mig
rädd, hwartill äfwen bidrog; at jag aldrig hade
sedt honom i skogen eller nånsin warit med
på någon sådan jagt. Men jag harmades dock
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på mig sjelf, at jag ej hade större mod. Aldrig
det minsta spår såg jag efter björn, hwarken
då eller sedan; berättelsen måste således warit
falsk. 
I anledning af Post Scripto så skref jag

strax till Glasblåsaren Paulus Björn på Åwicks
Glasbruk, gaf honom dess Swärfars begäran
tilkänna samt underrättade honom om at jag
war bysbarn med hans Hustru, om mitt stånd
och station, och begärde swar.
Herr Magister Sædenii Billette lydde så:
”=== Lycka till ny station hos ett godt och

bewåget Herrskap. Jag tror mig känna dem,
om Frun heter Hedda Hastfer så ha wi warit
några år i ett hus där hon wistades längre tid,
och stod brud i min tid et: Ett mönster af
fromhet, Herren är ock en genereus Herre et:.
Frun är Cousin med min bästa Discipel Herr
Klick et:. Mathias Tegman, är i begrepp, at resa
utomlands på ett handels Contoire, och för-
söka få sin lycka i det vitæ genere, såwida han
tycker sig ha största lust dertill, applicerar ock
derpå sina studier nu wid Academ: där han
torde dröija till hösten. === Ett nytt project,
är nu på bahn det LandsHöfd: med Consisto-
rium nu håller på wärkställa genom Wäster-
botten, at inrätta flere små församlingar eller
Capell i hwar Socken, bygga Kyrkor et: e: g: i
Wännäs, Säfvar, Hörne i Umeå Socken et: det
går ej så fort, såwida Allmogen lärer lägga sig
emot, nog blir då små Sysslor, men icke stora,
öfwe sig dertill om icke utwäg synes, at gra-
dueras, som i dessa tider föga lönar, endast
man dock är snäll och säker i sina stycken,
Icke må man wika från Academien, är hopp,
at få wara inne någon termin. Valeas et:” 
I swaret underrättade jag honom om at

Min Patronessa war den samma, som han
hade nämnt och at hon fägnade sig öfwer at
få höra hans tilstånd samt hälsade mycket.
Hwad underrättelsen om Capell inrättning-
en widkom, så fägnade det wäl mig, at se nå-

gon utwäg, at blifwa Prest; men det föreföll
mig dock så, som det aldrig skulle komma till
någon wärkställighet, som det också geck.

För at få öfwa mig anhölt jag om tilstånd af
Herr KyrkoHerden och HofPredikanten Le-
belle, at få Predika i Björneborgs Stads Kyr-
ka, som mig tilläts och som skulle ske den 1.
April eller 5:te Söndagen i Fastan då Herr
Majorn war så god och lät mig få häst. När
han hörde at jag ärnade Predika, så sade han:
”Herrn bör ej wara rädd utan frimodig, samt
se till att Herrn har stadigt och jämt samt
alfwarsamt uttal; ty sådant gjör, at, om ock
predikan ej wore så fullkomlig, så märks det
ej; ty det låter ändock.” Jag swarte, at jag wil-
le göra så godt jag kunde och frågte derjämte
om Majorn sjelf ärnade resa in till Staden?
Han förstod straxt min mening och swarte:
at ehuru han wäl önskade at afhöra mig; så
feck han ej för denna gången tilfälle at resa
in, han wille en annan gång hafwa det nöi-
jet. Min egenkärlek syftade ock just derpå ty
jag önskade få honom och det öfriga Herr-
skapet, men isynnerhet min Fröken till åhö-
rare: de förra för at öfwertyga dem, det jag
icke aldeles war så dålig, som mitt blyga och
pedantiska upförande altid tycktes wisa; den
sednare, för at, om möijeligt wore, derige-
nom winna någon högaktning hos henne, ja
kanske ock någon ömhet. När jag då förnam,
at Majorn sjelf icke wille resa, så wiste jag
ock straxt, at ingen af de andra finge kom-
ma, som mig ej war mig aldeles mig till be-
hag; men jag lät dock icke märka mig. Jag
reste, och tog qwarter på Bränneriet hos In-
spectors Herrskapet.
Jag predikade och hade till ingångs språk:

Jerem: 25: v: 4. och till Proposition: Den allom
menniskom tillbudna, men af de flästa förak-
tade nåden.När jag kom ner af Predikstolen
sade Socken Adjuncten Carl Wallros: ”Herrn
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har förträffeliga prediko gåfwor och en gan-
ska ljuflig röst; men nyttja den warsamt.”
Och när jag kom till qwarteret så feltes icke
beröm där heller af Herrskapet och Herr Tel-
ning, denna sednare gaf mig denna påmin-
nelsen: ”Herrn Citerade alt för mycket språk,
det bör man icke göra; ty om man ock har
många språk så bör man dock icke citera dem
alla, hälst dem som äro allmänt bekanta; ty
när man citerar ett eller annat magt pålig-
gande språk, så är det alt nog; ty den myckna
citation bortager meningarnas sammanhang
och skingrar upmärksamheten till sjelfwa or-
den och saken.” Jag tackade honom för hans
goda underwisning. Och hwad deras beröm
angår, så war jag snarast willig at tro det de
tänkte annorlunda än hwad de sade, åtmin-
stone fant jag nödigt, ehwad de woro uprik-
tiga eller ej, at icke låta min egenkärlek til-
ägna sig så mycket deraf, at den skulle göra
mig nog inbilsk, för at blifwa kär i mina för-
menta gåfwor, på det jag icke måtte blifwa
stålt och högdragen öfwer de gåfwor; som
icke woro mina utan Herrans. Sådant har i
detta afseendet mitt syftemål altid warit.
Emot förmodan feck jag dock den glädjen at
se Majorn i Kyrkan, men ingen af det öfriga
Herrskapet war med, på hwars utsago om min
predikan, den han berömde, jag tryggare kun-
de lita, såsom mera öfwertygad om hans up-
riktighet.

Jag reste icke hem samma dag, utan låg där
öfwer natten. Men då Herrskapet på efter-
middagen började spela kort, så fant jag der-
uti als intet nöije, så mycket mindre, som jag
i min predikan samma dag, tämmeligen
strängt, hade ifrat emot spel på Sabbaten; och
på det jag icke af dem måtte blifwa frästadt
at deltaga deruti eller genom ett tyst åskå-
dande synas bifalla och billiga deras up-
förande, så geck jag ned i Herr Telnings kam-

mare; feck uti Grönlands Historia78 uti hwil-
ken jag läste ett godt stycke. När jag emot
afton måltids tiden kom upp så frågte mig
Herrskapet hwarest jag hade warit och hwar-
före jag icke kom upp till dem; hwarpå jag
endast swarte, at jag hade sutit i Herr Tel-
nings kammare. Denne sistnämnde sade då
med speaktig ton: ”Herr Stenberg lärer icke
welat spela kort eller se derpå i dag, eftersom
han har predikat, så häftigt deremot. Han lä-
rer wist tänka: hwad äro icke dessa för ogud-
aktiga sällar” et:. Hwarpå jag ej stort swarte,
om icke dessa orden: ”Det har jag aldrig sagt.”
men tänkte något ditåt.
Sedan wi hade spisatt qwälsward geck jag

med Herr Telning i hans kammare för at lägga
oss. Jag mins då ej af hwad anledning, som wi
kommo till at tala om Dawids Psalmer; men
det mins jag at han om dem fälde följande ut-
tryck: ”De ropa så mycket utaf hurusom Ko-
nung Dawid är en stor Prophet om Christo
och hans lidande; men intet finner jag der
många sådana prophetior, åtminstone ganska
få; ty nästan alt hwad de utgifwa för at wara
hans prophetior är intet annat än Dawids kla-
gan öfwer sina egna förföljare och fiender;
det är endast en liflig målning af hans egna
bedröfwelser, plågor och wederwärdigheter;
utan at det har något syftemål på Christum;
ty, mån icke han hade skrifwit detta samma
om sig sjelf och sitt egit lidande, om han ock
aldrig hade tänkt på Messias, eller om han ald-
rig hade wetat at han skulle komma: derföre
tycker jag at det är onödigt ja absurdt, at så
mycket mångfaldiga Hans prophetior då de
icke i sjelfwa wärket det äro.” et: Som jag den-
na tiden war ganska litet fallen för disputer,
utan häldre war en tyst men upmärksam åhö-
rare af hwad som i samtal förebraktes för at
anmärka och lära det nyttiga och goda samt
observera det skadeliga och falska; så kunde
jag ej stort swara honom härpå; men tyckte
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dock at det war nog fritänkt sagt, och jag blef
på intet sätt öfwertygadt om hans påstående
ehuru jag då ännu ganska litet hade observe-
radt på dessa prophetior; Men sedan ju mera
jag undersökte dem desto mera blef jag öf-
wertygadt om motsatsen, Oaktat det ej kan
nekas at ju icke derwid ofta i och med det
samma beskrifwer sin egen nöd, plågor och
förföljelser, som han utstå måste; Men detta
hindrar icke at ju Guds anda, som igenom ho-
nom talade, med det samma syftade på Mes-
sias och hans lidande och det så mycket sna-
rare, som wi weta at Dawid, såsom många an-
dra Gamla Testamentets Heliga Personer, war
i hela sin lefnad en förebild till Christum. (Se
Rambachs Christus in Mose).79

Då jag (p: 309. 2. B:) talte om mitt swar på
Herr Loffsmans bref glömde jag at nämna,
det jag med det samma skref ett bref till
Cousinerna Callmeijer under hans couvert.
Afsikten dermed war at på något sätt söka at
inställa mig något mera och winna hos dem
någon större Credit, och reparera mitt för
pedantiska upförande; ty det ömma afsked
af dem wid min sist afresa derifrån (Se pag:
260. 2:dra B:) grämde mig rätt mycket. Inne-
hållet af brefwet war ungefär: at jag tackade
för åtnjuten godhet, m:m: Och som jag på-
minte mig Cousine Claras klagan och fråga
om hårwäxt och frisk hy, (Se p: 251. 2:dra B:)
så skref jag äfwen något medel, som kunde
tjena i förewarande ämne och lofte at om jag
framdeles finge höra något, som här till wore
godt, så skulle jag wisserligen derom göra
dem underrättad. m:m:.
Den 11. April feck jag swar ifrån Cousin

Chore som skrifwer:
”S. T:.

Cousins bref === har jag bekommit hwaruti
Cousin bland annat berättar, at han efter
många bref, fått änteligen det swaret af

Loffsman, at han upbrutit mitt bref och ut-
tagit de 12. D: som där war innelykt, det war
likwäl ganska oanständigt gjort af honom at
upbryta ett bref som ej tillhörde honom,
deraf kan man skönja en ganska stor förbry-
telse, som en upriktig wänskap ej tillåter:
Än widare af hans nedrigheter: Sista dagarna
jag war i Åbo, tog jag ett par Calocher af
Skomakaren Lundström, men emedan de
woro ganska små eller obrukeliga för mig,
anmodade jag Loffsman för den korta tiden
jag hade öfrigit at dröija, at skicka hem dem;
Men hans tänkesätt war ej så ärligit, utan
han behagade sälja dem; då Skomakare ford-
rade Betalning af MorBr: Callmeijer har han
sagt at jag fördt dem med mig. Jag skref wäl
honom till om den saken men har ej bekom-
mit det minsta swar. I grund af alt detta
råder jag Cousin, at ej låna honom någon
styfwer utan med det första utfordra dessa
12. D:. Härmedelst följer äfwen 12. D: K:m:t
och återstår ej mer än 48. D: efter min ut-
räkning hwilket då jag får bref af Cousin jag
tänker skicka. ===. Nu har jag 10. St: Disci-
plar, men jag måste bekänna det är ett hunda
arbete. Comoedianterna woro här i Staden i
3:ne Månaders tid; Men i dag reste de bort
till min största sorg, som hwar enda gång be-
wistat Comoedierne.” Förbl: et:
Utaf detta brefwet feck jag en ny uplys-

ning om Loffsmans redlighet och hans he-
derliga upförande, hwarom jag i swaret un-
derrättade Cousin Chore på följande sätt:
”=== I anledning af Cousins Bref tilltror jag
mig kunna öka historien om calocherna och
antalet af Loffsmans skälmstycken; jag tror
mig weta hwarest de hafwa tagit wägen. Sa-
ken är den jag köpte utaf honom i Höstas ett
par calocher för 12. D: som efter 7. dagar för-
swunno så at jag ej wiste wart de hade tagit
wägen. Se p: 240. 2:dra B: Helt säkert war det,
det samma paret som Cousin öfwerlämnat
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till Loffsman för at skicka hemm dem, och
häraf får jag ock en stark mistanka at han war
den samma, som åter stal dem utaf mig tilba-
kas för at för andra gången sälja dem åt någon
annan; ty den som blir med ett funnen han
blir med 10. bunden. Hwad kan wäl wara ned-
rigare upförande.”
Jag hade nu denna tiden köpt mig något

ull för att i Björneborg låta spinna och wäfwa
åt mig kläde till en klädning, hwarföre jag
frågte honom till råds hwad färg jag borde
sätt derpå.
Par dagar derefter feck jag ock bref ifrån

Bror Eek af hwilket jag endast will anföra
detta: ”S: T: === Fägnedigten, som Min Bror
skickade” (Se p: 306. 2:dra B), ”är braf nog, jag
will bestyra om, at den kommer Brudgum-
men i händerna, efter Brors åstundan, Auc-
torns namn skall jag ej heller yppa. ===”
Detta beswarade jag straxt.
Ifrån Farbror Ström feck jag ock bref, i slu-

tet af Månaden, som skrifwer följande:
”=== Redan den 12:te sistledne Martii

blefwo wi wälsignade med en liten Son, som
i det helga dopet fått sitt namn Fredric: Till
ett wittne derwid har det warit mig en fäg-
nad, at få utnämna min Kära Bror Son, i hwars
ställe Adjuncten wid Bygdeå Församling Herr
Mag: Widmark stått; hoppas at min Brorsson
intet illa uptager detta mitt företagande. Jag
will nu så laga at Min Kära Brors Son skall bli
honom en huld Informator med tiden. ===.”

Samma tid feck jag ock bref ifrån min Far
som efter min begäran upgaf alla mina Sys-
kons födelse år och datum, hwarefter jag i
början af denna historia rättade hwad mitt
minne i den delen hade slagit mig felt. och I
Post Scripto:
”Din Moder hälsar just dig just besynner-

ligt, Hon wille gärna höra dig predika medan
Hon lefwer.”

När jag beswarte detta brefwet så begärte
jag få litet pengar af min Far om han kunde
hafwa lägenhet dertill, ty jag war nödig der-
om. et: I swaret till Farbror Ström tålkade jag
mitt stora wälbehag öfwer den äran han mig
gjort hade.
Ifrån Glasblåsaren Paulus Björn, som jag

hade tillskrifwit på hans Swärfars wägnar,
feck jag ock swar i hwilket han ibland annat
skrifwer:
”=== Men skulle jag haft någon kunskap

om Herrn, när jag war nu sistledne Februarii
till Björneborg, så skulle jag ha wist rest till
Herrn och hälsat på Herrn; men jag hoppas
at wi får träffa Herrn der qwar ännu i sommar
ty wi tänka med Guds hjelp flytta dit till Björ-
neborg i nästa sommar, och anlägga der wid
Thorsnäs ett glasbruk,”80 === hälsningar
ifrån sin Hustru och Swägerskan Maria. et:
Denna underrättelsen, nämligen at 2:ne

bysbarn skulle komma at bo mig så nära fäg-
nade mig rätt mycket, som ännu knapt hade
någon bekant at få tala med.

Som jag förleden wår hade fått mycken hug
för skytte, så kunde jag nu så mycket mindre
afhålla mig derifrån, som orrarna hölt sin lek
på åkern just midt för mitt kammar fönster.
Bössan feck jag låna utaf en af Majorns tor-
pare. Och den 6. April war jag så lycklig, at
få skuta den första orre, som jag i mina dagar
har skutit, och den 24. i samma månad sköt
jag min första hjerpe och första fogel på fri-
hand skuten, hwaröfwer jag war litet för-
nögd.
En utaf drängarna öfwertalte jag at följa

mig till en tjäderlek, som han wiste utaf, men
jag stadnade icke där då, utan ärnade gå dit
en annan gång; en annan qwäll fölgde han
mig åt en annan sida. Ej långt derefter geck
jag på det första stället och träffade där An-
noila Säteriets Inspector Herr Sergeanten
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Nunnberg (ty det war på hans skog) och en
Commissarie Grundström som hade gjort
Stock=eld wid hwilken de lågo. Jag geck dris-
tigt fram till dem och begärte få wara med
dem på jagtten hwilket de wäl ej kunde neka
mig, men jag märkte dock, at de häldre hade
sedt at jag hade warit borta. Så snart tider blef
gingo wi alla ut på stället der jag wäl hörde
tjädrar spela rundt omkring mig; men som
jag ej war så wäl wan wid detta skytte, som
de; så hunno de springa för mig och smattrade
och sköto så fort de hant; men jag deremot
feck icke håll på en enda tjäder. Harmsen här-
öfwer och blyg för at wisa mig för dem utan
at hafwa fått lossa ett skott, geck jag bort 
hemåt, men war dock så lycklig, at på wägen
få skjuta 2:ne hjerpar. Sedan geck jag wäl dit
5. a 6. gånger feck ock lossa skott på tjädrar,
men feck aldrig mera än några fjädrar. På det
andra stället war jag wäl ock, men träffade ej
någon enda tjäder.
Med orrar geck det något lyckligare fast

jag för alt mitt spring ej feck många, men en
orre war så beskedlig, at då jag på intet sätt
kunde komma åt honom, så kom han sjelf till
mig och satte sig på det aldra behagligaste håll
som önskas kunde då han straxt blef min.

En annan händelse war förargelig: Jag sköt
på ett par änder i en något stor wattpuss, och
såg det tog den ena så at han ej kunde flyga
bort; jag war då bekymrat huru jag skulle
kunna få honom; men han gjorde sjelf slut
på mitt bekymmer i det han började simma
åt andra sidan och så snart han hade kräflat
sig upp på strand så såg jag tydligt at han der
dog på första tufwa; jag geck derföre rundt
omkring och tog honom riktigt, bant litet
ihop hans fötter satte honom på bössans bak
på ryggen och geck så hem; men när jag kom
så nära at jag såg gården, så hade jag förlorat
min fogel; jag geck så hela fjerdedels Milen

tilbakas och sökte och wiste så noga de wä-
gar som jag hade gått; men ändock war det
omöijeligt at finna igen min fogel: ty helt sä-
kert hade någon hök emedlertid kommit
och tagit honom bort. Öfwer hwilken hän-
delse jag war mycket förargat, som hade fått
fogeln i händerna och skulle ändock så skän-
deligen förlora honom. Af Rikström feck jag
denna wår lära ett sätt at fånga harar i snaror
wid gärdesgårdar. Harn kom ock uti, men
som wippen ej wäl war fästat, så föll den ner
och harn blef lös. Jag har ock sedan försökt
men förgäfwes.
En orrlek hade jag ock hittat på bredewid

en sjö där jag hade min koija, en afton när jag
geck dit, så tog jag med mig Fendrick Rein-
holds lilla betjent Björkqvist en halfwuxen
gåsse. När wi på stället hade rustadt wår koija
färdig så kom en bonde med en gåsse dit som
war ägare af Marken och förmodeligen war
den samma, som på platsen hade utsatt sna-
ror. Jag märkte at Gubben icke tyckte om, at
jag war där, derföre geck jag bort för at höra
efter om någon tjäder fans på negden; jag såg
wäl några, men ej i spel, hwarföre jag till rätta
tiden geck tilbaka till min orrlek. Jag feck ej
skuta någon; men en orre fastnade uti gub-
bens snaror. Då jag skulle gå derifrån wille
Björkqvist at jag skulle taga orren, som hade
fastnadt uti snaran. Jag förestälte honom då,
huru otilbörligt sådant wore, hälst nu, då äga-
ren sjelf hade sedt oss där och säkerligen ald-
raförst skulle mistänka oss: och lätt wara at
icke så wore så förestälte jag honom huru stor
tjufnad sådant wore samt at om ingen men-
niska det nånsin kunde få weta, så wiste dock
Gud det et: då jag derjämte förestälte honom,
hwad som han sjelf skulle tycka om, at en an-
nan vittjade hans wånor, som han hade haft
både kostnad och beswär med, och togo bort
hans willebråd. et:. En sådan lära föreföll ho-
nom ganska besynnerlig och owanlig, och det
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geck honom hårdt i magen, at jag geck hem
utan at taga fogeln med mig, samt skickade
bud till ägaren, at han war där, hwaraf jag fant,
at han hade fått för få underwisningar om en
sådan art ärlighet.
Emot slutet af wåren köpte jag mig en

egen liten bössa, för 1. R:D: 16. sk:. hwarmed
jag roade mig så godt jag kunde.

Men nu är tid at något tala om min barnsliga
kärlek och dess äfwentyr, i hwilken jag ej ha -
de kommit längre än förr. Utom det han war
blefwen mera upeldad utaf det dageliga ögon-
språket, som war det enda, som hittils och
länge nog ännu tolkade wåra hjertans känslor,
Men besynnerligen blef jag hugnad glad och
förnögd första och andra dag Påsk. Saken war
den, (jag måste bekänna min swaghet) Ma-
jorn brukte altid, at Sön= och Helge=dagar,
då wi icke woro resta till Kyrkan, sjelf läsa
predikan utur någon Postilla och hålla Bön
för oss. Detta gjorde han ock nu dessa twenne
sistnämnde dagar. Då hade Min Fröken satt
sig bakom spishörnet så, at jag, som satt emot
henne, wäl kunde se Hen ne; men hon kunde
icke gärna observeras af andra. Då Hon med
mera frihet än wanligt lät sina ögon tolka
Hennes känslor; ty Hon mötte mina ögon
med de ömmaste ögonkast, beledsagade med
de gladaste och aldra wänligaste miner. Och
huru förtjusan de denna syn war lämnar jag
hwar och en sjelf at döm ma. Jag fant wäl
huru otilbörligt det war, at under Predikans
afhörande så förhål la mig; men jag kunde än-
dock icke förne ka mina ögon deras nöije. Icke
desto mindre sökte jag dock at samla min an-
dakt så godt jag kunde; så at jag till det när-
maste fattade sammanhanget och innehållet
af predikan, och suck ade till Gud, at han i
denna wägen måtte styra mitt öde till det
bästa, samt bewara mig, at jag icke måtte falla
i någon ytterlighet eller synd.

Jag hafwer nämnt om huru som jag ofta
roade mig med jagt och låg om nätterna i
skogen. i anledning deraf började en dag min
äldre discipel Claes at berätta hurusom hans
Syster eller min Fröken hade frågt huru jag
wågade, at ligga i skogen? om jag icke wore
rädd för björnar och wargar? m:m: sägandes
at Hon aldrig sådant skulle wåga samt at hon
war rädd at jag kunde råka i någon olycka.
m: mera, som han berättade likasom för at
wisa huru litet manhaftiga Fruentimmerna
äro och huru de frugta för det aldraminsta.
Men hwad fant icke jag för en tilfridsstäl-
lelse och glädje af dessa orden: Ach, tänkte
jag, hwilken ömhet lyser icke i dessa orden,
ach Hon har omsorg om mig och är rädd om
min person, jag kan då hoppas at Hennes
hjerta ej är känslolöst för mig at Hon älskar
mig, och mån jag törs tro, at min lycka är så
stor? O! huru förnögde mig icke sådana tan-
kar och huru upeldades icke i samma mån
mitt hjerta. Härtill bidrog ock mycket den
omständigheten ibland, at min Fröken då
hon lekte med sin lilla Syster Hedda kyste
henne och såg i det samma helt wänligt på
mig. Min egenkärlek war straxt färdig at ut-
räkna detta till min fördel och huru hastade
jag icke wid tilfälle at utaf lilla Fröken up-
hämta dessa kyssar. Jag war så förtjust af des-
sa griller, så at mina drömmar ofta deraf
förljufwades, då jag waknade om det war
möijelig altid mera förtjust. Ibland annat så
drömde jag i slutet af wåren, at jag war i
wagnslidret och Min Fröken kom äfwen dit;
Men till all olycka, så feck jag dock icke tala
med Henne; ty jag tyckte at det ock tillika
war ett annat allmänt hus på hwars bänk jag
satt så at jag icke kunde eller täktes stiga
upp. Och icke många dagar derefter sanna-
des drömmen i så måtto, at när jag kom ifrån
skogen och skulle gå i min kammare feck jag
se min Fröken allena i samma wagnslider där
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Hon satt i en Chaise och gungade. Men som
jag war klädd i mina skogs paltor, så täktes
jag ej gå till Henne ehuru gärna jag det wille;
jag måste då gå in i min kammare och kas-
tade straxt några bättre kläder på mig och
geck ut men då hade Hon allaredan gått in;
och huru harmades jag då icke på mig sjelf
som lätt ett så lägligt tilfälle gå mig utur
händerna.
Emedlertid hade jag fått swar ifrån Chore,

som skrifwer:
”Tit:”
=== Tacksägelse för brefwet. ”At hafwa

wänner, (han uptar mina ord) räknar Cousin
bland de förnämsta jordiska förmåner, hwil-
ket bör accepteras; Men Gud nåde hwarest
skall man finna dem, Man har exempel til-
räkligt derpå, at bordwänner finnes allastädes
ex: gr: Loffsman, som war en ögon wän; men
när det kom an på at wisa wänskaps stycke,
som är upriktighet och ärlighet, så war wän-
skapen honom till hinders, hwilket man kan
skönja af Calosche handelen, hwilka ofelbart
warit mina, fast Cousin dem på ett skändeligt
sätt förlorade, ehuruwäl det war ett siwilt pris
12. D: men beklagar det war pengar likwäl för
honom. Men jag hade lust at weta om han ej
sålt dem åt någon annan för särskilt betal-
ning, så at mig äfwen rinner i hogen samma
orda: terme: den som med ett warder funnit,
warder med 10. bundit. === Klädet som bror
låtit förfärdiga, borde efter min smak ifall det
är fint, till swart, eller gröfre till mörkbrunt
färjas, uti hwilket Cousin bör följa sin egen
smak. Änteligen feck jag den 20. sist: Apr:
bref af den redeliga wännen Loffsman, hwari
han gör en förbannad ursäkt, skyller på sin
okunnighet och sitt minne, men likwäl tilstår
sig hafwa de samma; men tilstår ej at han sålt
dem. Cousin må tro at jag skref till honom
en braf epistel med ett wäl lydande innehåll,
fast litet groft skämt. ===.

Lät mig med det första weta om Fagerberg
bekommit samma Condition, som Cousin
tilförene haft, ty han är min wän, om du
gjorde bekantskap med honom wore du för-
wissad om upriktig wänskap, det har jag i alla
tider rönt.” === (brefwet slutas så) ”förblif-
wer med största wänskap. M: C: ödmjukaste
upriktigaste hörsamste Creditor.
Eric Chore.”
I P: S: är hwarjehanda skämt, som så slutas:

”Mitt emot min kammare bor en wacker
Mamsell och hon står i fenstret som bäst och
kastar mig en släng=kyss för dess angelägna
beswarande måste jag sluta brefwet, ty hen-
nes ogunst wore hart nära om jag drögde
längre.”
I anledning häraf swarte jag honom, och

bad honom ej låta dessa oskyldiga lamben
(Flickor) för mycket intaga sina sinnen. Och
efter som han slöt sitt bref med Creditor så
kallade jag mig för ro skull och utan någon
afsikt: Debitor.
Mitt kläde lät jag swärta.
Jag feck innan kort swar så lydande:
=== Han skämtar om lamben. Sedan: ”An-

gående Loffsmans wänskaps stycken, med
hwilka wi böra förtiga, ej nämnandes för
Callmeijer å ingendera sidan förr än jag i Åbo
får Höra Loffsm: munteligen göra sin synda
bekännelse och ånger; men dina pengar bör
du fordra ut med de hotelser, at om han ej in-
nom en wiss tid betalar dem, så lofwa skrifwa
Callmeijer till at han, å hans wägnar skulle
betala den utlånta summan endast till at
skrämma honom. === 
Cousin skrifwer i sitt sista bref på slutet

at han intill döden skulle framhärda min De-
bitor: det har Fan och ingen ärlig menniska
sagt, nej jag säger som Morjan fordom: intet
för mig den dyra maten: jag war nästan i för-
hoppning, at innan kort slippa den gälden
ingen skam till, waij intill döden, det war ej
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liten tid, intill döden det förtar mina medi-
cinska tankar” (detta syftar på hans förra
narri) ”intill döden än en gång, det skall ej ske,
jag dör ej så hastigt må du tro, nej ingalunda.
===
den sist omtalte skönheten hon står i

fönstret, hon heter Elise Florin, du kan wäl
tänka huru ömt det är, hon frågar äfwen
hwart jag skrifwer, jag säger: till en Cavailler,
hon sade: hälsa honom ifrån mig: jag tacka-
de: håll till godo. Men ack huru swårt det är,
tala, skrifwa och dictera det märker jag nu,
nej jag måste sluta brefwet, ty hennes söta tal
tränger sig genom märg och ben. Nu bör du
qwitta 3/4. å min obligation. lef lyckligt! Ach
hwad för ett intrång dessa lamben göra i mitt
hjerta, här hjelper hwarken Philosophie eller
Physiqve, det har jag försökt och får dageligen
ärfara. Framhärdar et: Din wän och Bror men
ej Creditor, 
E Chore.”

Man ser at karlen war med alfware fast, jag
tackade, i swaret för hälsningarna och bad
honom utan swartsjuka, hälsa sin sköna ifrån
mig. Hwad angår Debitor så swarte jag: ”det
förundrar mig, at Cousin har blifwit stött öf-
wer mitt Debitor, som war, försäkrar jag, lika
så oskyldigt skämt hos mig, som dit Creditor
och då du först skref det så drog jag icke be-
tänkande at skrifwa oppositum. Föröfrigit
har du ansenligt tagit miste på betydelsen af
dessa orden; ty Debitor är ju den som något
är en annan skyldig och Criditor fordrings
ägaren; altså finner du at jag med detta ord
aldrig har kunnat hafwa afseende på min lilla
fordran. Häraf följer ock, at om en af oss skul-
le hafwa orsak at förargas så wore det först jag
då du först sade dig förblifwa min Creditor.
Föröfrigit är jag och wärkeligen din Debitor
i anseende till hwad som mig åligger emot dig
såsom Christen och ännu mera som wän” et:.
Ett långt bref ifrån Eken upfylt med rail-

lerie bekom jag ock denna tiden af hwilket
jag wil anföra hwad som angår min brud-
skrift. ”Mon Frer”, säger han, ”wil weta hur
det geck med fägne=dikten; jo dermed geck
sålunda till. Par dagar för brölloppet tog jag
och läste den för mig sjelf, då Callmeijer kom
in oförhappandes och frågte hwad jag läste,
jag swarade: det är bara lappri; men han war
enwis och tog den af mig, samt läste den ige-
nom med attention och frågade sedan: hwem
är Auctor? jag swarade mig icke weta Auc-
torns namn; då frågte jag hwad han tyckte om
den; han sade den är braf nog men rimsluten
är något twungna, och när han såg på Rub-
riqven sade han: det är rätt wäl textat. Men
om bror nu ej skulle tycka illa wara at jag ej
gaf den i Brudgummens egna händer och ej
lät läsa upp den wid bordet; men jag hoppas
wederspelet. ===”

I Björneborg hade jag blifwit bekant med
twänne unga Herrar Nicolaus och Christian
Sundius Assessor och Auditeuren Johan
Sundii Styf Söner, annars hette den förra
Pripp och den sednare Cannevorf födda i kö-
penhamn. Igenom dem så blef jag ock be-
kant med deras fru Mor. När jag första
gången fölgde dem hem, så blef jag där myc-
ket wäl och höfligt emottagen; Hon tackade
mig för min predikan den hon behagade
mycket berömma icke allenast i sitt utan i
allas namn; i synnerhet talte hon om Major
Hastferds yttrande; den där skall hafwa för-
undrat sig öfwer min frimodighet och oför-
skräkthet, dem han aldrig i sälskap nånsin
sedt mig äga. ”ty” sade han: ”Gossen war
djerf.” et: Alt detta åhörde och emottog jag
på ett sätt som jag tyckte en förnuftig men-
niska altid bör göra och såsom jag tilförene
wid slika tilfällen beskrifwit.

Utaf nyssnämnde Hennes Söner fick jag tid
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efter annan låna åtskilliga Romaner dem jag
läste, och sedan lämnade till Fröknarna dock
så at deras Herr Far Majorn ej måtte få någon
kunskap derom. Af en sådan Lecture upel-
dades min tokiga kärlek än mera. Den jag
mäst af dessa böcker tykte om war: Pamela
eller den belönta dygden.81 Utaf hennes fint-
lighet at uti en rosenbuske i trägården göm-
ma sina bref då hon hölts fången i Bobys
Landt Slott, hwarest landtprästen tog emot
dem och lämnade till hennes föräldrar, samt
lämnade på samma ställe henne tilbaka pap-
per och pennor; kom jag ock på den tankan
om icke jag på samma sätt kunde få practi-
cera något bref till min Fröken; men därwid
mötte den swårigheten huru jag skulle kun-
na underrätta henne om stället, hwilket
först war oumgängligt emedan det war få-
fängt at nånsin få träffa henne allena; ty an-
tingen woro Hennes Föräldrar närwarande
eller ock någon af hennes Syskon och när wi
reste hit eller dit; så feck jag aldrig det nöijet
at få kuska min Fröken som jag redan har
nämnt, och föröfrigit känner min läsare
redan så mycket min stora blygsel och timi-
dité, at jag ej wågade begagna mig af tilfällen
mycket mindre genom egen fintlighet för-
skaffa mig dem, och således geck den ena
tiden efter den andra fruktlöst förbi.

Under Pingst högtiden woro både Majorn
och dess fru på något litet längre håll bort-
resta, och samtelige ung=Herrskapet och
bland dem Herr Fendrick Reinholt woro
hemma. O! Hwad woro icke dessa dagar ljuf-
liga för mig; ty wåra ögon kunde nu med
litet mera frihet tolka wåra känslor och huru
behagliga och ömma men tillika huru ge-
nomträngande woro icke hennes wänliga ög-
nakast; dock måste wi altid wakta oss, at ej
observeras af de andra. På eftermiddagen, jag
mins ej om det war Pingstdagen eller Andra

dag Jul,82 geck samtelige ungHerrskapet och
promenerade af och till i salen, men jag fat-
tig man satt på min wanliga stol på mitt
wanliga wis och språkte med dem, när de
hade blifwit trötta och ledsna med det, så
proponerades at wi borde gå ut i trägården
och promenera, dermed woro alla nögda ut-
om min Fröken; härom blef då en liten deli-
beration men hon hölt sig ändock och sade:
”jag går intet ut nu, om än alla gå så blir wäl
ändock jag inne.” ”Hwad är det för en enwis-
het och för ena capriser?” frågte Hennes Sys-
kon ”Ja” swarte Min Fröken: ”får icke Ni
göra som Ni behagar och jag som jag wil: jag
går nu intet ut.” Och hwar gång hon sade
detta så såg hon på mig, dock förstod jag
ännu icke Hennes mening. Man gjorde sig då
mangrant färdig at gå ut i trägården och jag
kunde icke häller annat göra än följa med
ehuru jag hade gärna önskat få stanna qwar;
ty jag fruktade at de andra då straxt skulle
göra sina observationer och uträkningar. Wi
geck; min Fröken stadnade qwar efter sin fö-
resats och jag war den sista som geck ut. När
jag då skulle tilsluta dören; så stod Min Frö-
ken midt på golfwet och med en ganska mis-
lynt min och ton sade under det hon såg på
mig: ”Så måste jag ändok wara här allena.” O!
hwad woro icke dessa orden för ett styng i
mitt hjerta; nu först förstod jag, at hon der-
före wille wara inne för at lämna mig ett så
länge wäntat och så högt efterlängtat tilfälle.
Jag ärnade först at gå in igen; men hindrades
af den tankan at sådant skulle endast tjena
till at så mycket bättre öpna ögonen på de
andra och derföre fölgde jag med dem; men
beslöt straxt at med det första stjäla mig
ifrån sälskapet, gå så först uti min kammare
för at så mycket bättre förwilla synen på
dem och sedan smyga mig in till min Fröken.
Jag drögde ej länge förr än jag gjorde en om-
gång i nyssnämnde afsikt uti en af sido=
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gångarna; men till all böfwels olycka, så kom
Fendrick Reinholt straxt och gjorde mig säll-
skap. Wår wäg geck förbi Sals fönstret där wi
stadnade litet och talte med henne. Jag hop-
pades ännu kunna wärkställa mitt upsåt;
men just i det samma jag war i begrepp at gå
in så togo alla det beslutet, at äfwen göra det
samma; och dermed blef hela mitt hopp till
intet för den gången. Och sedan gingo
många Herrans dagar förbi innan jag tilfullo
hade förebrått mig min försummelse, at be-
gagna mig af ett så godt tilfälle.

Wid pass denna tiden war jag en dag i säll-
skap med Herr Majorn i trägården där wi
hade något smått at förrätta, hwarunder
wårt tal, jag mins ej af hwad anledning föll
på den stora blyghet, som merendels åtföljer
ungdom: Då jag yttrade mig at jag alt dit in-
tils hade warit dermed mycket beswärad,
”och har haft swårt wid at den kunna öfwer-
winna.” ”Det är just det som är Herrns
lycka,” swarte Majorn, ”ty liten blygsell wan-
pryder icke en yngling; utan twärtom anstår
honom.” ”Ja” swarte jag ”det är wäl så; men
man sliter ofta rätt ondt för den: och när den
är förmycken så ser man rätt bondaktig ut
med honom, det har jag nog funnit, men jag
har ändock ej kunnat altid undwika det, och
ju mera jag har satt mig före at för sådant
taga mig till wara, desto snarare eller mera
har jag förgått mig.” Derpå swartes: ”Det är
wäl sant, at den har den olägenheten med sig
at man kan synas litet löijlig och mindre be-
lefwad; men det will dock ingen ting säga
emot den nyttan den har med sig, som är, at
den ensam afhåller mången yngling ifrån at
begå många ytterligheter; ty den ungdom
som är mycket fräck och djerf han är icke
långt ifrån, at blifwa liderlig.” ”Men” mente
jag: ”det är wäl en ganska god fölgd af blyg-
heten, men man kan wäl wara dygdig och

beskedlig utan at wara så öfwermåttan blyg,
jag åtminstone önskar kunna wara så.” Han
swarade: ”Detta är wäl ock rätt; men om en
yngling är något för mycket blyg, så skadar
det honom dock icke han kan wäl med tiden
innan det behöfs öfwerwinna den. åtmin-
stone är detta lyckligt, då man är uti ett he-
derligt hus, där som unga, ogifta och af
werlden oförfarna fruentimmer äro; ty om
då icke blygheten afhölle ungdomen, så kun-
de mången snart och ganska lätt göra både
sig och henne olyckelig; men en, som är blyg
wågar icke tänka på förewarande objecter,
och i det afseende är jag, såsom i annat
ganska nögd med Herrn.” Jaja, tänkte jag för
mig sjelf, lita du intet derpå; det tar nog på
hjertat ändå, och kanske nog så häftigt.

Wid andra samtal förmärkte jag, at Herr Ma-
jorn hade ett nog inskränkt begrep om ordet
dygd; ty när wi, till exempel talte om några
flickor, och jag sade at de woro eller tycktes
wara dygdiga Fruntimmer så feck jag meren-
dels det swaret: ”ja tacka dem böfweln för
det, de hafwa nog tid till at wara det” hwaraf
jag fant, at Han endast mente kysthets dyg-
den; men jag hade altid hitintill warit wan at
härmed förena ett begrepp om alla dygders
förening. Hwarföre detta föreföll mig nog
underligt, ty jag tyckte, at det altid war en
stor merit hos ehwem som hälst, när där fans
dygd och en sådan förtjente altid i min tanka
mycket loford.

Majorn tog ofta motion med at rida, då han
altid wille hafwa någon i sälskap med sig för
at få språka med, hwarföre jag merendels
feck rida med honom, och feck med det
samma lära at någorlunda folklikt sitta till
häst. Helga Trefaldighets Söndagen, redo wi
tilsamman först till Nackila Kyrka där wi be-
wistade Gudstjensten; och sedan till Midda-
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gen till Kuckonharia, ett Rusthåll, tilhörigt
en gammal afskedat Fendrik Hästesko. Han
hade twenne döttrar af hwilka den yngre,
medelmåttigt wacker, sades wara förlofwad
med en Fendrik; men den äldre hade kop-
porna så ärbarmeligen naggat i ansiktet, så
at hon war hjertans fuhl. Denna samma
gjorde ganska häftiga ataqver under det wi
spisade, med sina ögon och afsköt den ena
kärleks pilen blidare till mig än den andra i
hopp, at kunna skuta breche; jag undwek
dem så godt jag kunde, men kunde dock ej
undgå at jag icke då och då wille observera
om hon fortfor och således hade alfware der-
med, hwilket jag märkte så mycket mera up-
muntrade henne at fördubbla sina salfwor. Så
intagen som jag förut war af min Skönhet,
som i jämförelse emot denna war at anse
som den mäst förblindande sol emot en af-
tynande ljusdank i stallet; så finner min lä-
sare at hon intet hade något för all sin möda
och at hon förgäfwes förslöste sina pilar;
Men icke desto mindre så härörde min käns-
lolöshet ingalunda af förakt för henne; nej
twärtom upwäktes ett stort medlidande för
henne hos mig; ty mina tankar woro ungefär
dessa: Ach huru olyckeliga äro icke sådana
flickor, som ödet hafwer så aldeles grymt
förnekat nästan alla behagligheter, deras til-
stånd måste wara grufweligt, när de se sig af
alla förbigångna, och då dem då derjämte
fela både rikedomar och owanligare eller
märkbarare snille än hos allmänheten; så
måste alt hopp wara för dem ute och hwad
kan wara olyckeligare tilstånd. Men hwar-
före är då mankönet så obarmhertigt at de se
dessa öfwer axeln blott derföre, at dem felar
någon liten fägring som dock så lätt och
innan kort förswinner, då likwäl mången af
dessa så kallade fuhla kan wara långt dygdi-
gare, beskedligare, artigare, stadigare, wetti-
gare, gudfruktigare och långtmera kännare

af hushålningen och fruentimmers skyldig-
heter än de flästa af de så kallade förblin-
dande skönheter. Dessa betracktelser up-
wäkte ett ömt medlidande hos mig emot
Henne, så at, om mitt hjerta icke alla redan
hade warit så häftigt upfylt af min Frökens
bild; så wet jag icke, om icke jag först af
purte medlidande, och kanske ock sedan af
någon ömhet hade begärt henne om jag
hade haft tilfälle at ofta umgås med och där-
medelst lära känna henne; och det endast för
at wisa, at ingen bör föraktas för det hon
saknar litet skönhet.
Sedan wi hade spisat, sutto wi båda på ena

sidan af salen och Majorn och Hennes Far
emellan oss. Jag förmärkte ock då, at hon
fortsatte sina anfall, det jag några gånger ob-
serverade; Och Just i det samma steg Majorn
upp och sade till Hennes far: ”Lätt oss gå i
kammaren jag will tala med Herr Fendric-
ken.” Detta upwäkte den tanken hos mig, at
Majorn torde märkt at jag såg på henne, hwil-
ket gjorde mig nog brydd. De taltes wid rätt
länge, och imedlertid språkade jag med Frun
och Hennes Fröknar så godt jag kunde och
min blygsell tillät. Änteligen kommo ock
Herrarna ut, och i det Majorn steg igenom
dören sade han: ”han gör så hemma hos mig
ock.” Hwaraf min mistanke styrktes, och blef
icke allenast mera brydd utan ock half häpen;
tänkandes: ach mån han har märkt mitt
ögonspråk med min sköna, då lärer jag blifwa
olycklig; Men jag hoppades dock, at deras
samtal war om något annat. Men jag fant ald-
rig sedan något af Majorn som kunde styrka
denna min gissning, om icke det jag redan har
nämnt at jag aldrig feck kuska min Fröken,
som jag dock så högt åstundade. Sedan reste
wi hem åter.

När wi woro komna hem ock skulle fara
öfwer ån och wi allaredan woro färdiga att
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lägga ifrån landet så kom en främmande karl
med peruqve och blåa kläder springandes ut-
före backen, och ropte åt mig, at han änteli-
gen wille tala med mig. Jag steg upp till
honom, då han sade: ”Min Hustru är här
uppe hos torparen och wil änteligen råka
Herrn, wi kommo hit straxt eftermiddagen
och hafwa tils nu warit på Herr Gården och
wäntat på Herrns återkomst.” ”Hwad är
Herrns namn”, frågte då jag ”Jag heter Paulus
Björn”, Se p: 312. Andr: B: ”och är nu med
hela mitt hushåll hitkommen och bor på
Thorsnäs ./4. Mil ifrån Björneborg för at där
anlägga ett nytt glasbruk åt Herr Borgmäst:
Saclén.” Detta war en glad underrättelse för
mig, at så oförtänkt få träffa en som war
född på samma ställe; ty hans hustru war
bysbarn med mig. Jag skyndade mig derföre
upföre backen och hon kom mig redan till
mötes och med hwad nöije omfamnade wi
icke hwarannan ehuru wi aldrig tilförene
hade sedt hwaran. Wi språkade en god stund
tilsammans om wåra hafda öden; och de be-
rättade huru wäl de hade blifwit tracterade
på HerrGården, samt at om jag nu icke hade
kommit; så hade jag ej fått träffa dem denna
gången; ty de woro just i begrepp at sätta sig
i Chaisen för at resa hem till Thorsnäs där de
nu bodde. Nu woro de ock så mycket mera
tilfredsstälda eftersom de icke aldeles förgäf-
wes hade änkom rest för at träffa mig. De af-
reste och jag begaf mig ock hem.

Nu hade jag åter åtagit mig at första Sönda-
gen efter He:a Treenighets Söndagen Pre-
dika swenskan i Björneborg. Jag reste derföre
om Lördagen dit och tog qwarter hos Herr
Wahlros. O! hwad jag då tyckte at Söndags
morgonen war lång innan man ringde sam-
man klockan 10! Och när jag kom i sakris-
tian, O! med hwad otolighet förwäntade jag
icke det ögnablicket då jag skulle få träda

upp! Ja under det mina wanliga werser till
Predik=stolen afsöngos kunde jag icke stå
stilla utan steg fram något litet steg i sänder
eller tog jag mina fötter ouphörligen fram
och åter; så häftig war min åtrå, at få afbörda
mig mitt bekymmer: Och häråt roade sig de
närwarande präster rätt godt. På eftermidda-
gen träffade jag Paulus Björn och lät honom
förstå at jag fant mig hugad at följa honom
till Torsnäs: han gjorde derwid några små in-
wänningar, såsom at han endast war gåendes
et: förmodeligen eftersom han ej tykte sig
kunna taga emot mig som han wille; men
som jag sådant ej låddes förstå utan kullslog
alla inwändningar; såwida jag hade satt mig
före at hafwa det nöijet den gången så Mar-
cherte wi dit i en ganska stark solhetta; då
jag feck lära känna alla hans barn och äfwen
Swägerskan Maria, och besåg derjämte nya
bruket, och hade där wärkeligen rätt nöij-
samt. Emot qwällen geck jag tilbaka till Sta-
den. Och såsom dagen war förliden men
förnämligast för det jag hade hwarjehanda at
beställa dagen efter så låg jag qwar öfwer
natten. Och om Måndags förmiddagen sökte
jag upp Herr Jonsson i skolan där han war
vicarius för någon. Där hade de nyss fått
sommar lof och roade sig till slut efter wan-
ligheten med skole=dansen; den jag ock då
wid samma tilfälle feck lära. 

Derefter fölgdes wi flera Studenter till en
Fabriqveur, hwarest Fru Nyrenback hölt
dans=skola; hon war då redan blefwen Enka.
Så godt jag kunde så dansade jag med några
Contradanser men altid med nyssnämnda
fru; ty så snart det blef fråga om dans, så war
hon straxt färdig at bjuda upp mig, och ald-
rig någon annan; då jag ej kunde wägra så-
wida jag ej wille wara ohöflig. Detta skedde
hwar gång jag kom till Staden (ty denna
tiden reste jag dit några gånger tätt efter
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hwartannat.) men jag tykte ganska litet
derom; ty jag hade ock gärna dansatt med
någon af de unga Mademoisellerna hälst en
Fröken Eneskjöld, som war mäst fullwäxt
och en wacker flicka. Häraf föll mig in den
tankan: Mån hon will ställa sig in med mig i
den afsikten, at kunna winna någon sådan
faveur, som hon såsom actrice kan hafwa
warit wan at få; men då misräknar du dig
rätt mycket tänkte jag.

Wid pass åtta dagar derefter kom ett rykte,
at några Umeå bor skulle wara ankomna till
Björneborg, då jag för at få träffa dem änkom
reste till Staden. Men till olycka, så hade de
allaredan rest bort. hwaröfwer jag rätt myck-
et harmades. Jonsson och andra mina wän-
ner hade underrättat dem om mitt wälstånd
och mina predikningar, hwaröfwer de sig
högeligen fägnat. Och det gladde mig at de
ändock hade fått höra något om mig berät-
tas, så at de munteligen kunde hugna mina
Föräldrar, med några glada tidningar om
mig. Då jag frågte deras namn, så sades, at
den ena hette Boström, men den andras
namn mintes de ej: De hade handlat med
stolar. Då förstod jag, at det war Lars Bo-
ström Magister Sædenii närmaste granne.

Samma gång blef jag ock bekant med en li-
ten unger Student som hette Ascholin: Jons-
son hade mig till honom. Han emottog mig
ganska wänligt och war mycket mån om at
roa mig, samt söka min wänskap. Detta fäg-
nade mig och gjorde så mycket at wi blefwo
rätt goda wänner. Och när jag nu efter hand
såg at flera ibland mina likar satte värde på
min wänskap; så tog jag ock mera mod till
mig och war ej så blyg, som förr, började
agera mera fritt och muntert. Men ibland de
förnämare och hälst Fruntimmer i allmän-
het så war jag ännu lika blyg.

På samma gång upwaktade jag ock Herr Kyr-
koHerden Lebelle och blef buden at spisa
middag därstädes. Där war hans bror Fend-
ricken och något annat främmande. Win
slogs ock i glasen och jag drack ock ett glas
med all modestie. Emot slutet af måltiden
tog Herr Kyrkoherden fram en annan flaska,
som innehölt något rarare win, hwaraf han
böd och slog uti; och till slut kunde jag ej
annat höra, än at han äfwen böd mig, hwar-
före jag swarte: ”nej jag tackar ödmjukast;”
men i det samma förmärkte jag, at frågan
ingalunda hörde mig till ej heller hans afsikt
war at bjuda mig deraf. Hwaröfwer jag blef
ganska flat och harmsen på mig sjelf, som ej
bättre gaf akt på hwad som sades. Så snart
Herr KyrkoHerden hörde mitt swar, så böd
han mig straxt deraf, och ehuru jag nekte, så
slog han dock uti, det jag ock måtte dricka;
Men fant derjämte huru han in i själen roade
sig åt mitt tölpaktiga upförande. Sedan wi
hade spisat så sutto några på förstugu trap-
pan och ibland dem Herr KyrkoHerden och
dess Bror, då jag märkte huru de flinade och
skrattade åt mig i mjugg på det aldra försmä-
deligaste sätt: häraf blef jag på det högsta
nedslagen och modfält och hade således där
icke det minsta nöije, utan ganska ledsamt,
hwarföre jag tog afsked så godt jag kunde
och geck min wäg helt ängslig och harmsen
på mig sjelf, som då aldrig kunde lära oaktat
alt mitt bemödande at föra mig upp som
folk. Men ach tänkte jag, at dock ingen af
dem kan wara så stor wän af mig, at han up-
riktigt kunde säga mig hwaruti jag egänteli-
gen hade felat och rättat mig, på det jag en
annan gång måtte kunna taga mig bättre til
wara för sådana felsteg; men at så begabba
en, tyckte jag war det wederstyggeligaste:
Hwarföre jag beslöt, at taga mig till wara för
den lasten och ej begrina små förseelser hos
andra.

Umeå Boer. 
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En annan gång denna tiden kuskade jag Fru
Majorskan Gripenberg till Staden. Wi hade
wårt qwarter på bränneriet hos Herr Inspec-
tor Pontelius. På Eftermiddagen, efter jag
wiste at wi samma dag skulle resa hemm
igen, och jag efter tiden det ännu tillät, wille
gå in i Staden dels för at beställa mina ären-
der, dels ock för at roa mig hos mina bekan -
ta; wille jag först weta tiden då Fru Majors- 
kan wille resa hem, på det jag måtte i tid in-
finna mig; ty jag tänkte: det är tjenligare, at
jag må wänta något på Bränneriet än at Hon
skulle behöfwa wänta på mig. I denna afsikt
fråkte jag derföre Fru Majorskan i största
wälmening: när hon ärnade wara färdig till
hemresan, hwilket straxt af Henne och
Herrskapet uptogs i en ganska tokig mening,
eller likasom wille jag påskynda henne at
resa eller disponera huru hon i den delen
borde sig förhålla, hwarföre min fråga ej
annat kunde än illa uptagas. Jag sökte wäl at
förklara mig; men af den orsak de sins emel-
lan så mycket pratade och skrattade häråt, så
föreföll det mig såsom de ej hörde det eller
gåfwo akt derpå; men at ånyo ursäkta mig
dertill war jag för blyg.

Ej långt efter det jag hade Predikat så kom
Herr Auditeuren Johan Sundius till Haistila
och då han hälsade på mig, så började han
gratulera mig till det beröm som jag i Björ-
neborg igenom mina predikningar hade för-
wärfwat mig (N:B:. Han hade då ej ännu
afhört mig) ”och”, fortfor han, ”jag skulle sä-
kert blifwa swartsjuk på min hustru om jag
ej kände henne så wäl; ty hon trötnar aldrig,
at berömma Herrn.” Härwid swarte honom
Majoren likasom afsides: ”Man skal aldrig
berömma ungdom i synen; ty det har aldrig
goda fölgder med sig.” Hwarwid jag tänkte,
(ehuru jag af egen ärfarenhet fullkomligen
gillade Majorns sats) at om ej en yngling sjelf

äger det wett och den urskilning, at han wet
i rättan tid mota egenkärleken och sparsamt
taga till sig af andras beröm; så är det fåfängt,
at warna derföre, ty en sådan förhäfwer sig
nog utan beröm; men den andra är sjelf altid
på sin wakt utan warningar.

En liten anecdote om mina framsteg i finska
språket måste jag berätta. En dag satt jag och
hade min kammar dörr öppen gent emot
förstugu dören, så at jag såg hönsena på går-
den. I det samma kom en hök och skulle
spänna en höna, då jag språng ut och hant
änteligen frälsa henne ehuru fjädrarna ur
henne flögo luften full. Denna händelsen
skulle jag berätta för en finsker dreng som i
det samma kom gåendes; men jag wiste ej
huru hönan hette på finska; Men sedan jag
hade funderat en stund så sade jag: ”Hauka
tullä åttaman pois kuckon waimu”: det will
säga: ”Höken kom och wille taga bort tup-
pens hustru.” Drengen förstod ej straxt hwad
jag wille säga med min circumlocution; men
när han den förstod så log han rätt hjerteligt
deråt. Samma anecdote berättade jag ock
sedan för Adjuncten Bäcker i församlingen,
som log rätt godt deråt. Och sedan år 1789.
då jag på ett graföhl i Åbo roade sälskapet
med samma berättelse, så swarte en af de
närwarande Prester: at han hade hört samma
anecdote oppe i Tavast Land berättas såsom
lustig och narraktig; men ej förr wetat hwem
som hade det sagt. Hwaraf jag roade mig åt
ryktet som hade warit så beställsamt.

Denna wår reste jag en dag i sällskap med
Herr Chydenius, Informator hos Magor
Granfält på Holmagård, till Fredrichsfors
bruk för at roa oss, Herr Rikström och Ser-
geant Lund woro äfwen där samt en Made-
moiselle, hwarmed Herr Chydenius litet
narrades. Wi reste sedan hem; och när jag
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litet derefter kom till Holmagård, så för-
trodde mig Herr Chydenius huru han hade
fått bref af ofwannämnde Mademoiselle til-
lika med en tobaks pung till skänks, åt hwil-
ket alt han skrattade, och sade sig hafwa
swarat henne med följande wers: 

”Den flickan som mitt sinne rör 
Hon dygd och skönhet äga bör.”

”Men”, swarte jag, ”är icke detta icke för
hårdt handlat emot en flicka som endast har
yttrat emot Bror sin wälmening och har råkt
fatta tycke för Bror; hwad rår hon före, at
hon icke är wacker, at du skulle förebrå Hen -
ne det? Och hwad Hennes dygd angår, så bör
man ju hoppas det bästa, till dess man får se
wederspelet.” ”Ja lappri,” swarte han, ”jag
tykte at det ej aldeles war så oförtjent. Nej
mera tycker jag om mina Britor.” Så kallade
han flickor i allmänhet; men Comministern
Branders 3:ne Döttrar i synnerhet, som bod -
de honom helt nära och med hwilka han
mycket converserade.

Wid början af höanden war jag ock på
Holmmagård och under det jag tillika med
Herr Chydenius och en gammal Sergeant
stod wid stranden så anlände en båt med
några Dragoner uti. På min tillfrågan hwar-
ifrån de woro och hwart de skulle, så swarte
Chydenius: ”De äro ifrån Sastmola Socken
och Wittisbofjerds Capell, bara Swenskar,
som komma, at hjelpa Major Granfelt slå
och bärga hö.” Då jag feck höra at de woro
Swenskar; så förmärkte jag straxt något stör-
re attachement för dem, och sade i hast, utan
at komma ihog, at båda Herrarna i mitt följe
woro finnar: ”Swenskarna äro ett braf folk.”
Men i det samma förmärkte jag mitt förhas-
tade uttryck och för at undgå Herrarnas ob-
servation och critiqver så tillade jag så fort

jag hant: ”Och Finnarna med.” Detta sednare
hörde icke den gamla Sergeanten, hwarföre
han sade: ”Än finnarna då äro de icke folk
då?” ”Åh jo,” swarte jag, ”och derföre lade jag
till att finnarna äfwen äro braf folk.” ”Jaja,”
sade då Chydenius, ”hade du ock icke gjort
det Bror; så hade äfwen jag kommit dig på
halsen.” Och häråt roade wi oss rätt godt en
stund. Och häraf ser man huru bögd hwar
och en är, at affectionera för sin nation och
födelse ort; ty så snart jag hörde at de woro
Swenskar ehuru de bodde i finland i nyss-
nämnde Swenska Socknar wid hafwet, så
war jag straxt attacherad för dem, och de
andra icke mindre snara at förswara sin na-
tion. Häraf ses och huru lätt det är, då man
ej tänker för sig, at genom ett enda menlöst
ord om saken wore wiktig, kunde komma i
stor widlyftighet och bryderi nog.

En dag kom jag at gå med Madame Carén
ifrån åstranden hem, då hon under wägen
berättade mig, det beröm, som hon hade
hört Björneborgs bor så öfwerflödigt hade
yttrat om mina Predikningar; ”jag råkte Cas-
seurens fru,” sade hon, ”af hwilken jag det
hört hafwer”; hon yttrade sig sålunda: ”den
ynglingen tycks wisserligen tala af Guds
Andas drift.” Härpå wiste jag ej hwad jag
skulle swara henne, och jag fant straxt huru
nödigt det för mig war, at mota en oordentlig
egenkärlek hos mig.

En söndags qwäll, eller, om jag mins rätt,
Midsommars dagen om qwällen, just i det
Herr Rikström och jag woro i begrepp at
lägga oss, så kommo till oss 2:ne Mademoi-
seller Avolin, Systrar till Magistern min fö-
reträdare; de bodde hos sin far på ett Rust-
håll i Ragwaldsby på en knapp ./2. fjerndel
ifrån oss. Deras afsikt war, at få oss ut at pro-
menera i det wackra wädret. Jag war med
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dem ganska litet bekant; men Rikström um-
giks dageligen der i huset. Wi måste då åter,
fast i deras närwaro kläda oss, hwarföre jag
af modestie wid wissa tilfällen wände dem
ryggen, hwaråt jag märkte at de skrattade,
som något förtröt mig; ty jag tykte mig just
ej hafwa wist dem någon ohöflighet. Wi
promenerade en god stund på natten och
hade wäl nöijsamt; men jag hade dock ej så
mycket roligt; ty ännu kunde jag ej med
någon frihet eller munterhet umgås med
fruntimmer, utom det at min fröken altid
låg mig i hogen och gjorde mig något triste,
så at jag ej annat kunde än göra en slät figure
i ett sådant sällskap.
På samma sätt förhölt jag ock mig ofta

hemma när där war främmande och man geck
ut för at promenera, så geck jag merendels litet
efter och när de satte sig, så satt jag altid på
något litet afstånd ifrån dem, ty jag war så blyg,
at jag ej wågade sitta nära ett så förnämt folk.
Nu war nyligen till Regementet ankommen
ifrån Swerige en ny Munster Skrifware, som
hette Hjertman, och då han kom at aflägga sin
skyldiga wisite hos sin Major, så gjorde han ock
naturligt wis oss sällskap i det gröna, och så-
som främlinge gjorde han sälskap med mig,
och då han märkte, at jag altid hölt mig på af-
stånd; så blef han ej dermed nögd ty han fråg-
te: Om det war Herrskapets högdragna wilja,
at ej närmare få nalkas dem? ”Nej,” mente jag,
”hwar och en kan wäl så göra i den delen, som
han behagar.” Denna Hjertman tycktes wara
en pickel=häring och jag får framdeles tilfälle
at något mera tala om honom. 

XII. Capitlet 
Sommar= och höst=händelser på
Haistila.
Den 24. Junii som war Midsommars dagen
och Majorns Namnsdag war åtskilligt främ-

mande hos oss. När de skulle resa bort gjorde
wi dem följe ned till ån, en promenade. Wid
sådana lust=spatseringar geck jag merendels
efter såsom blyg, och om jag geck i bredd
med raden, så hölt jag mig altid till wänster
och altid med ett litet afstånd ifrån dem. När
wi då hade tagit afsked af främmande och
åskådat deras fart öfwer ån och affärd,
wände wi oss alla at gå hem: Min Fröken,
som då geck efter alla andra, utom mig, som
war sist, wände sig om helt oförtänkt och
neg för mig med en den aldra wänligaste och
ömmaste Mine i werlden, Men wände sig
straxt åter om igen. Jag förgat wist icke at
beswara den med en likaså wänlig, som
wördnadsfull bugning. O! hwad intryck
gjorde icke denna så utmärkta faveur på mitt
hjerta och huru, blef jag icke upfylt med en
lifgifwande glädje; ja om någon hade skänkt
mig halfwa Swerige så hade jag det litet
aktat emot en så stor ömhets förklaring.

Utaf Främmande stadnade Majorns Brorson
Herr Fendricken Joh: Wilhelm Gripenberg
qwar för at gästa hos sin Farbror något längre
tid. Denne war Poët, och skref wid tilfälle af
främmande några skålar, jag gaf honom då
några rimslut och han gjorde straxt derpå
wers. (Se min gamla wisbok p: 43) jag bad
honom ock gifwa mig rimslut och jag skref
N:o 8. i Mina Poëtiska arbeten, i hwilken han
blott ändrade twå ord och gaf mig någon un-
derrättelse om konsten. Han gaf mig åter
Rimslut och jag skref N:o 9. (ibidem) den
han ej i något ändrade; men yttrade sig:
”Herrn har wärke:n skälig fallenhet för Poë-
sie endast han öfwar sig något, så kan han wäl
med tiden blifwa mästare.” Detta upmun-
trade mig, at då och då försöka min styrka.

Den 5. Julii hände sig, at, under det jag satt i
salen på min stol i stillhet, kom Majorskans
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kammar Jungfru in, en flicka af någorlunda
fägring. Nu wet man, at när någon oförtänkt
rörelse händer eller någon kommer in så ser
man gärna ditåt, ofta utan at tänka derpå: så
gjorde äfwen jag, då Jungfrun öpnade dören.
Men i det samma feck jag se, at min Fröken
hade detta observerat, hon trillade sig om-
kring på sin klack, geck in i sin kammare
och i dören gaf mig en ganska förtrytsam
mine, likasom hon hade welat säga: ”Är det
så at du aktar Jungfrun mera än mig, och har
med Henne något hemlikt förstånd, så är du
aldeles icke wärd all min ömhet och kärlek.”
Detta bedröfwade mig rätt mycket; ty jag
fruktade, at på ett så oskyldigt sätt hafwa
förlorat hennes hjerta: Men tänkte jag: det
wäl möijeligt, at hon will tilräkna mig en så
obetydelig sak? Hon bör ju komma ihåg, at
hwar och en ser gärna efter ho det må wara
som kommer in. Ifrån den stunden waktade
jag mig för at se efter någon hälst kammar
pigan; Och slöt häraf till min tilfredsstäl-
lelse, at hennes kärlek till mig måtte wara
wäl rotad efter swartsjukan af en så ringa an-
ledning kunde infinna sig.

På Haistila woro åtskilliga främmande den
14. Julii, hwilka på eftermiddagen reste bort
då wi alla spatserandes fölgde dem till wägs
nertil ån. Efter afresan wände wårt Herrskap
om hem igen Men jag kom at någon liten tid
dröija qwar wid ån. Men hwad blef jag icke
bedröfwad när jag åter kom hem och såg alla
Fröknarna gråtande och min Frökens tårar
woro för mig ett dunderslag de trängde sig
in i min själ ehuru jag ej kände deras orsak;
så mycket kunde jag dock märka, at deras
Herr Far Majorn hade utöst emot dem hårda
bannor; men hwarföre wiste jag icke. Min
fruktan war då, at han torde hafwa kommit
under wäder med wår hemliga kärlek och
ömma miner, och hon till äfwentyrs derföre

hade lidit något förträt, hwilken tanka smär-
tade mig på det högsta. Ach, tänkte jag, skall
du nu för min ringa och owärdiga person
åter lida förargelse, så skattar jag mig högst
olycklig, ach, at jag sjelf hade fått något lida,
ja hwad som hälst, blott hon hade warit fri!
huru önskade jag icke at kunna flytta hennes
bedröfwelse inpå mig. Det enda som til-
fredsstälde mig något litet, war at hon dock
fägnade mig med ömma fast bedröfwade ög-
nakast, likasom hon hade welat begära mit
medlidande, det hon dock förut hade mer än
fulkomligt. För at så mycket mera få lämna
mina hemliga smärtor deras fria lopp geck
jag ut i skogen på en liten wacker grön och
behaglig park omgifwen med löfträn och
otaliga sångfoglar, hwarest jag ofta i min en-
samhet smakade mycken förnöijelse; där satt
jag med handen under kind och offrade min
sköna många suckar under det jag ristade
hennes namn fullstafwat i bark=stycken,
dem jag sedan länge gömde i min kista. Der-
efter feck jag höra at orsaken till Majorns
bannor war litet betydande och wida skild
ifrån mine gissningar.

Den 20. Julii feck jag bref ifrån Chore deri
han ibland annat skref följande: ”=== den
critiqven som bror påbördar mig wore alde-
les onödig. Den conclusion” (Se p: 334. 2:dra
Boken) ”som du gör af debitor och Creditor
har aldrig warit min mening; utan det är min
erhindran, at aldrig taga illa upp något än-
skönt det ock wore wärre wänner emellan;
utan min mening war, at endast upfylla
brefwet, med några små roligheter; med ett
ord det war alt i en god mening gjort.” Han
sände åter 9. D: och frågte huru mycket som
återstod af min fordran. ”Framhärdar &c: 
E: Chore. af d: 13. Julii.
P: S: beskåda mitt Pitqver.”

361. 
1781. 
Julii. 

Sorg, ensam 
i det gröna.

362. 
1781. 
Julii.

Bref.

348

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 348



Jag swarte på hans fråga och till swar på hans
post scriptum skref jag en liten wers som är
N:o 10. i Mina poëtiska arbeten.

Den 22. i samma Månad, då Herrskapet sjelf-
wa woro borta och jag geck upp at spisa, så
sjöngo fröknarna efter måltiden wisan om
dårskapen83 som börjas: At ett sorgspel eder
mattar, jag &c: men isynnerhet repeterade
min Fröken några gånger under det hon skal-
kaktigt såg på mig, denna wers. ”Täcka kön,
som hjertan sårar med Er skönhet med Ert
wett; om det gåfwos mindre dårar, Ni wist
mindre dyrkan feck.” hwarwid hon tillade:
”Detta är ganska wäl träffad och det kan ej
gifwas större sanning till.” Och huru flat blef
jag icke härwid. Helt förträtad på mig sjelf
beslöt jag at aldeles öfwergifwa mina griller.
skall jag, tänkte jag längre agera en narr och
en dåre och låta dem begabba mig upp i sy-
nen nej detta skall wäl ej skje mera. Är jag
icke den största dåre när jag betraktar mitt
stånd mina omständigheter och alt jämförd
med deras. Åh lätt se pelle at du en gång kan
wara något litet förnuftig. I detta sinnet skref
jag en wisa om min dårskap och tänkte läm-
na den henne i händer, men det blef dock
icke åf denna gången. Beslutet hade jag såle-
des tagit men huru jag det hölt får man fram-
deles höra. 

Likaledes hände något när samma tid, at då
jag en söndag efter måltiden satt på min wan-
liga stol, och Fröknarna promenerade af och
an på gålfwet, så började de, at isynnerhet
Fröken Magdalena Juljana, med hwilken ock
min Fröken instämde, at på ett speaktigt sätt
tala om Gref Pehr, och sågo på mig. At Frö-
ken Maglena war så ellack blef jag wäl något
förargat på; men at min Fröken skulle stäm-
ma in med det samma det gjorde mig ondt.
Detta kunde ej annat än stärka mitt förra be-

slut och jag war på det högsta harmsen på
mig sjelf, som hade gedt dem anledning till
ett sådant begabberi; på dem kunde jag ej
blifwa ond, ty jag fant at de hade skäl dertill.
Nu hade jag nyligen lånt af Chydenius åtskil-
liga wisor och poëmer dem jag dels skulle
skrifwa åf åt mig, dels hade jag loft at skrifwa
åf några åt Fröken Magdalena. Jag geck då
straxt i min kammare skref åf dem jag hade
loft henne, men skref ock sjelf mot slutet af
papperet följande wisa till swar på deras gäck,
som är N:o 11. i mina poëtiska arbeten.

”V: 1.
Gref Pehr alt med sin sura trut 
Han ofta sig inställer
Och med sitt ansigt fylt med krut*
”Han mångas nöijen fäller.
Han gör stor harm
Fast ej alarme
Han ger ej akt
Fastän man sagt
Med alfwar mine at återfå salut 
Gref Pehr wet hut.

V: 2.
Men skull det ännu hända sig, 
At Gref Pehr fräkt sig wisar,
Den honom ser kom snart till mig 
Jag honom lätt afspisar
Säg mig man till 
Jag honom will 
Båd utan krus 
Samt utan rus
Säga i det jag kören ut
Gref Pehr wet hut

V: 3. 
Men om han åter kommer fram
Med fräcka ögon djärfwa
Och will blott med sitt sura kram 
Sällskapets ro fördärfwa 
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Blott jag det wet,
Om han ock gret,
Om han ock går,
sitter ell’ står
Jag drifwer’n bort och säger straxt rent ut 
Gref Pehr wet hut.

V: 4. 
Jag alla nu försäkra will,
At Gref Pehr ingen hotar
Sen han från porten hundra mil
Är lämnat uppå båtar. 
Jag ej begär,
För mitt beswär, 
Den minsta lön, 
men enda frön
Till min glädje blir till slut
At Pehr wet hut.”

Så snart jag feck den färdig, så geck jag i trä-
gården där Fröknarna då woro och åto win-
bär, öfwerlämnade papperet till Fröken
Magdalena med tillägg: at det wore de wisor
som jag hade loft at afskrifwa åt henne. hon
bladdrade igenom papperet, då jag märkte,
at hon observerte rubriqven om gref Pehr
hwarwid hon straxt lade ihop papperet och
sade. ”At Herrn har hunnit skrifwa det fär-
digt så hastigt?” Jag geck så i min kammare
och som jag mente, fast i mitt tagna beslut,
och i mitt tycke glad öfwer det swar jag hade
lämnat dem på deras gäck om Gref Pehr,
hwarmed jag tycktes hafwa ådagalagt, at jag
förstod dem, och at jag ej war så dum, som
mit blyga upförande tycktes wisa. Men mitt
fasta beslut blef snart till intet, dertill behöf-
des ej mera än några ömma blickar af min
Fröken eller en och annan öm suck hwar-
med hon bestormade mitt hjerta då hon
trodde mig kunna höra det och så snart hon
märkte, at jag började fly hennes ögnakast.
Deraf slöt jag, at hon wäl då och då beslöt

såsom jag at släcka den lågan som tärde hen-
ne; men at hon dertill war likaså litet mägtig
som jag, hwilket innerligen fägnade mig.
Mitt hjerta blef sedan så mycket mera up-
tänd wid sådana tilfällen. Ännu hade jag ald-
rig haft tilfälle at yttra mina ömma tankar
för henne, ock jag låg halfwa nätterna och
funderade huru jag måtte kunna få en bref-
lapp i hennes händer; men sådant war mig
omöijligt då jag ej wiste någon åt hwilken
jag kunde anförtro saken eller med henne
utse något ställe at lägga brefwen uppå.
Emedlertid war det för mig denna och näst-
påföljande sommar ett utwalt nöije, at med
Fröknarna i trägården äta win= och krusbär
&c: då jag mästedels med mera frihet kunde
språka något med dem, och wi kunde mera
fritt dela wåra ömma ögnakast, fast de andra
altid till min förargelse woro så nära, at intet
wigtigt samtal kunde företagas, och om ock
ett sådant tilfälle hade yppats, så twiflar jag
dock om jag hade kunnat hafwa så mycken
dristighet, ehuru jag i min enslighet upman-
nade mig ofta dertill och tykte at det wäl
hade kunnat låta sig göras; tjenliga ordalag
hade jag ock påtänkt och hände ej sällan at
jag i mina tankar hölt långa samtal med min
Fröken; men med alt det, så kom jag dock ej
dess längre; och war ofta rätt mycket harm-
sen på mig sjelf derföre.

I anledning af de nyss omtalta wisor will jag
ock berätta följande narraktiga anecdote.
Under det jag en gång åt mig sjelf skref åf
några utaf Chydenii wisor som woro wackra
(ty i hans samling woro wisor af alla slag) så
kom Majoren i min kammare och läste några
utaf de wackrare, som han ganska mycket
tyckte om. Han läste ock en eller par som
woro mindre at berömma; men som jag
märkte intogs han af ordens ömma och be-
hagliga sammansättning; men förstod icke
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det skalkaktiga hufwud innehållet, som auc-
torn hade påsyftat, hwarföre dessa föllo ho-
nom rätt mycket i smaken.
När wi dagen derefter spisade middag bör-

jade Majorn berömma dessa wisor för sin Fru
rätt mycket, och bad mig gå efter dem at hon
måtte få läsa dem. Jag undwek wäl i början så
godt jag kunde förebärandes at jag ej hade dem
så framme; ty jag wille icke, at fruentimmerna
skulle få se de skalkaktiga piecer, som woro
där om hwart annat med de wackra; Men efter
det Majorn war så enträgen så geck jag ned ef-
ter dem och öfwerlämnade dem till Majorn,
som genast gaf dem åt sin unga Fru i det stället
jag trodde at han sjelf skulle läst upp för henne
dem han förut hade läst i min kammare. Det
första som Frun såg uppå war sista bladet hwa-
rest war ett poëme med denna rubriqve: En
ung Pastorskas ansökning till sin gamla man om
Adjunct. Innehållet war öfwermåttan skalk-
aktigt och Satyriskt: midt uti war denna me-
ning: ”Du må tro, at med några kyssar klappar,
jag minsan ej nögder är.” &c: och sista orden
woro: ”kära gubbe tag Adjunct.”84 Hwar och
en kan lätt föreställa sig huru full med skratt
jag satt när jag såg at den unga Frun läste
denna ansökning och då jag wiste at hon
ganska sällan låg med sin gamla man; jag hade
yttersta möda at bärga mig wid bordet och för-
gat ej at observera Frun wid läsningen af en
sådan piece och jag märkte at hon efter en
stunds läsning lade det tilsammans och lade
papperet ifrån sig med en förtrytsam mine,
hwarefter jag tog emot det, läste något litet af
det wackra och gömde det sedan.

Jag har tilförene nämnt om Glasblåsaren
Paulus Björns och dess hustrus och barns an-
komst till Torsnäs nya glasbruk. Dessa kom -
mo till Haistila wid denna tiden egänteligen
för at och träffa mig. Sedan Madame Björn
länge hade warit ibland Herrskapet och

Fröknarna, kom hon ock ned i min kam-
mare, där wi språkade förtroligt om hwarje-
handa, och ibland annat berättade hon hu-
rusom en af Fröknarna hade högeligen be-
römt mig och mit upförande i alt såsom
ganska beskedligt &c: Detta kunde wäll ej
annat än fägna mig, men isynnerhet war jag
angelägen om at utröna hwilkendera utaf
dem som hade fält ett så gynnande omdöme
om mig i hopp om at det måtte hafwa warit
min Fröken. Men af den beskrifning hon gaf
på henne fant jag helt tydligt, at det war Frö-
ken Johanna: jag war wäl nögd med Hennes
loford, men fant dock någon hemlig förtry-
telse deröfwer, at det ej war kommit ifrån
min Älskade Frökens mun. 

Då jag en gång war rest till Björneborg, så
feck jag där höra den pag: 297. Andra Boken
omnämnde Studenten Rignér predika, hwil-
ket han gjorde ganska wäl med öfwermåttan
sunda och artiga reflectioner, hwaraf jag blef
öfwertygat om, at alt hans med Moster å
nyssnämnde rum, hålna prat, hade alsingen
grund i hans öfwertygelse, och mitt förr hys-
ta widriga omdöme om honom förswan nu
helt och hållit och en wärkelig högaktning
intog dess ställe. häraf såsom ock af Loffs-
mans upförande lärde jag, at aldrig för has-
tigt stadga omdömet om andras Caractere
och tänkesätt; utan först efter långwarigare
pröfning; ty den som straxt af någon skenbar
anledning förefaller en mindre lofwärd kan
i sjelfwa wärket wara den bästa och twärt-
om.
Den samma Rignér kom en dag denna

sommar tillika med hans Patronage på visite
till Haistila då han ock en stund kom ner i
min kammare, hwarest wi ibland annat språ-
kade om jakt nöijen. Han yttrade wäl då sin
tanka, at sådant wore nöijsamt; men at han
för sin del ej sträkte det längre än efter

368.
1781. 
Julii.

Loford. 

Cit: p: 575. d: B:

och p: 450. d: B: 

369. 
1781.
Julii.

Reflectioner.

351

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 351



beqwämlighet, men ingalunda till strapager,
sådant wore at förderfwa sin hälsa i förtid och
at försumma tiden m:m: hwaraf jag trodde,
at Majorn hade anmodat honom om, at på
wackert sätt förmå mig at afstå med mina
häftiga strapager och täta skogs resor, hwar-
före jag ej stort swarte derpå.
Likaledes frågte han mig huru jag kunde

komma öfwerens med den kinkiga Majorn?
Derpå swarte jag, at det geck lätt nog, emedan
jag altid waktade mig för at säga honom något
emot. Och detta hindrar mig icke at tänka
och ibland handla efter min öfwertygelse.
Derwid yttrade han sig, at det såge nog mesigt
ut at samtycka eller tiga till alt, man bör för-
swara sanningen och äga frihet och mod at
åtminstone säga sin tanka. Hwaruti jag ej in-
stämde i tänkesätt ehuru jag ej stort yttrade
mig; ty jag som kände gubben tyckte mig ej
hafwa felat i detta mitt upförande, emedan
jag derigenom icke allenast undwek disputer
utan ock kunde bibehålla hans gunst och be-
wågenhet på ett wärdigt sätt.

Under en af wåra Sommar promenader fråg-
te Majoren mig om jag kände Botaniken?
Denna fråga at beswara satte mig i något
bryderi; ty jag blygdes at ärkänna min okun-
nighet; derföre swarte jag, at jag förstod
något litet deraf, hwarpå han begärte weta
namnen på en eller annan ört, som jag ej
wiste säga.85 Jämte det jag häröfwer blef flat
och brydd beslöt jag at aldrig mera ge mig ut
före at kunna det jag aldeles icke förstod
utan häldre upriktigt ärkänna min okunnig-
het, så hade jag deraf mindre nesa och skam.

Jag har nämnt, at jag ibland red ut med Ma-
jorn om sommaren för Motion skull. En
warm sommar dag redo wi till en äng Tere-
musa kallat för at bese höbergningen. Der
war solhettan så stark och dess glimmer

stack så häftigt i ögonen, at jag feck en så
häftig swindel, så at jag med möda kunde
hållas på hästen. Änteligen geck den öfwer,
men en smärtande hufwudwärk infant sig i
stället, så at jag med yttersta otålighet läng-
tade hem; men jag undvek at ge mig tilkänna
för Majorn i hopp, at det snart måtte gå
öfwer. Men när jag kom hem, så måtte jag
straxt till sängs; och så snart Herrskapet det
feck höra kom Majorn med några droppar
ned till mig, dem han hade mig at intaga,
hwarpå jag, efter en god swettning och sömn
näst påföljande natt, återfick min fullkom-
liga hälsa igen. Och då detta war den enda
sjukdom som jag, ifrån det jag hade kop-
porna, war beswärad utaf, utom någon liten
ryggwärk då och då, så hade jag ju stor orsak
till at prisa Gud för en sådan wällgärning
och hälsa, hälst på en främmande ort.

Den 2. Augusti war åter för mig en bety-
dande dag; ty Min Fröken yttrade sig då, wid
ett tilfälle, i det hon såg på mig, på följande
sätt: ”Jag måste akta mig mot min wilja.”
Det jag så förklarade till min fördel, at ehuru
Hon måste taga sig tilwara at hon icke med
sina ömma ögnakast måtte af andra blifwa
rögd, så war dock detta henne ett twång, och
jag borde således likafult wara öfwertygad
om hennes hjertas ömhet, äfwensom jag ock
å min sida borde wara lika warsam, det jag
wäl försökte; men kunde swårligen utföra
det. Se således är kärleken altid benägen at
uttyda all ting, ja det aldra minsta, till sin
förmån.

Den 12. Augusti Predikade jag i Björneborg
och om jag mins rätt så war det då eller wid
ett annat slikt tilfälle, som en Fru opp ifrån
Tafvastland änkom hade rest till Björneborg
för at både träffa och höra mig Predika. Ty så-
wida hon war född i Umeå Stad och rycktet
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hade sagt henne at jag äfwen wore ifrån
Umeå så wille hon åtminstone träffa mig.
Hon bodde hos Tullnären Bjugg sin slägtinge,
och skickade bud till mig med anhållan at jag
måtte hedra henne med en visite. Derföre så
snart jag feck höra at hon war en född Umo=
bo så war jag ej sen, at söka upp henne och
träffade en medelåldrig hyglig Prest Enka
med dess fullwäxta dotter, hwars utseende
war öfwermåttan intagande, så at, om mitt
hjerta hade warit fritt, så wet jag ej om jag ej
hade blifwit hennes fånge ifall jag hade haft
tilfälle, at någon tid umgås med henne. Mo-
dern betygade sin hjerteliga fägnad öfwer
min ankomst sade sig igenom sina slägtingar
hafwa hört mycket godt om mig och mina
wackra Predikningar, som hon behagade
kalla dem, hwarföre hon ej hade funnit sig
tilfredsstäld förr, än hon kunde få träffa= och
höra mig Predika. Jag underlät ej at så godt
jag kunde betyga min hjertliga tacksamhet
öfwer hennes wänfasta och benägna yttrande
om mig, samt betygade den uprigtiga förnöi-
jelse jag kände öfwer at träffa en Umo=bo.
Hon sade sig wara syster till Casseuren Linds
Fru i Umeå Stad. Wi jolrade tilsammans en
god stund på eftermiddagen om tilståndet i
Umeå och wåra hafda öden, hwarefter jag tog
ifrån dem afsked och reste hem med en wär-
kelig saknad efter denna skilnad. Icke heller
war jag sedan nånsin så lycklig, at få se hwar-
ken Enkan eller dess dotter.

Nu feck jag bref ifrån min Far i hwilket han
ibland annat skrifwer, at orsaken till hans
drögsmål at swara mig på mitt sista bref war
någon nyhet, som jag, säger han, wäntade
blifwa slut uti; men har ännu icke blifwit; ty
det är långwäga ifrån. Till swar på min begä-
ran säger han: ”Jag märker wäl utaf din skrif-
welse, at du behöfwer penningar och det
ömmar rätt mycket både mitt och Modrens

hjerta, at wi icke hafwa sända dig dem; ty jag
har inga penningar och är så många skyldig,
at förr än jag hinner tjena en penning, så äro
de, som fordra den af mig, skulle Gud wäl-
signa mig nästkommande winter eller jag
kunde få något på lån skulle jag hjertans
gärna räcka dig en hjelpsam hand, jag har
försökt at låna, men har intet fått. &c: 
Eric Pehrs son
P:S: lät mig wetta om du wuxit braf? om

du tänker resa till Academien i winter? om
du predikar något nu för tiden” m:m:
I swaret frågte jag hwad det wore för en

nyhet som min far omnämnde? sedan swarte
jag på hans frågor, at jag wore 11. qwart 3 tum
lång efter knekte=mått, så at jag ock kunde
passa till knekt. Predikade då och då, som hit-
tils afluppit efter önskan; Men såg ännu icke
någon utsikt at få komma till Academien.
Med samma gång feck jag ock bref ifrån

Magister Sædenius, som berättar åtskilliga
nyheter angående stadens förkofring &c:.
Dernäst skrifwer han: ”Math: Tegman force-
rar sin descein till Bokhållare kunskapen, för
at resa till Holland, at deri försöka sin lycka.
Unga Lindahl samt Ask kommo hem första
resan från Upsala i wåras efter en Termins
wistande där. Dock är den förre snäll läs=karl
och flitig yngling. Lyckligare den som får wid
en tjenlig Condition evertuera sig i hwarje,
och det så, at Herrn ej försummar igen lecture
och fördel.
Jag har nog låtit illa åt min granne Bo-

ström, som warit til Björneborg, på 5/4. när
min Herre, och hörde talas om honom och
dess predikande, och icke kunde komma sig
at språka med, för at föra lifliga hälsningar
emellan Föräldrar och barn: efteråt harmas
han nock.
Öfwa sig ofta i Predikstolen, jämte grun-

deliga studier, icke glömmandes original
språken, som wår hederliga Biskopp högeli-
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gen fordrar. De måste efteråt nu lära sig dem,
som förskutit det förr. Ja jag undslap icke i
Pastoral examen jag præsterade, som gradue-
rad, som altid warit wanligt. De gå efter Can-
didandi Ministerii nog i Hernösand nu, valeas
vovet. 
C: S:”
Då jag swarte honom härpå lät jag honom

förstå huru Fru Majorskan ofta frågte efter
honom och hans tillstånd, samt hälsade ho-
nom rätt mycket hwarwid jag ärindrade, at
det ej wore otjenligt om han i något sitt bref
skulle hälsa till Henne, såwida hon tyktes så-
dant wänta. m:m:
Samma dag feck jag ock bref ifrån Chore

uti hwilket han låfwade resa till Åbo nästa
höst och frågte mig när jag ärnade mig dit.
Han sände mig resten af min fordran jämte 
1./2. R:D:. till låns efter min begäran; ty
pengar behöfde jag till en ny swart klädning,
som jag hade låtit wäfwa och i dessa dagar för-
färdiga. Och som kostade mig 127. D: 16 [öre].
Till swar uppå min wers i sista brefwet skref
han: ”Hwad H. och S: uti mitt pittqver betyda
borde swaras på wers; men eftersom mina
Studier ej sträkt sig till Poësien will jag pro-
saliter swara: Min Far hette Hendric och jag
är hans son, altså blir det Hendrics son. m:m: 
E: Chore.“

Den 19. Augusti en söndag fölgde jag Johan
Rikström till Kyrkan wi nyttjade den gången
icke någon häst utan woro roade af at prome-
nera den halfwa milen. Under åter=marchen
mins jag ej af hwad anledning wi började
språka om mitt upförande. Jag beklagade mig
för mitt blyga humeur, som ej sällan förorsa-
kade ett tölpaktigt upförande af mig, hwar-
öfwer jag wäl ofta harmades; men kunde
dock icke i momentet, då det behöfdes, rätta
och häida mig. Han swarte: At det aldeles
intet war till at lasta; ”nej Herrns upförande

är uti all ting så sedigt, wettig och beröm-
wärt, at jag förfäktar, at sådana ynglingar äro
ondt efter nu för tiden. Och herrn kan ej
annat, än oaktat dess blyghet, af alla blifwa
högaktad och wäl ansedd, samt liden.” ”Jag
hoppas”, swarte jag, ”at Herrn såsom min
wän och Bror icke blott söker at smickra min
egenkärlek eller will upwäcka en tanka om
mig sjelf, som endast kunde alstra ett wan-
ställande högmod.” Jag handt knapt uttala
dessa orden förr än han helt hastigt fattade
mig om lifwet och sade: ”Må gjort då, och
midt på landswägen får jag mig en ny bror”;
och kyste mig i det samma. I början blef jag
half flat och undrade hwad han wille före-
taga sig, ty det war mer i tankarna än med öf-
werwägande som jag kallade honom Bror;
men huru glad blef jag icke när jag förstod
hans afsikt, och at en så stadig och hederlig
man ansåg mig wärdig, at med honom träda
i en så förtrolig wänskap: Och förgat icke at
bemöta honom med samma ömhet; och
tacka honom för hans wänskap. Derpå swar-
te han på mitt tal som följer: ”Jag försäkrar,
at jag ej smickrar utan talar efter öfwerty-
gelse och säger åter at sådana ynglingar, som
föra sig wettigt up äro ondt efter.” Hwarpå
wårt samtal föll på något annat.

För samma Rikström hyste ock Madame
Carén en stark wänskap. Och hwar gång han
kom till Haistila, war hon ej sen, at genast
komma ner i min kammare och straxt så öf-
wermåttan lifligt och förtroligt omfamna
honom, och tycktes aldrig wilja släppa
honom; Så at, om jag ej i grund hade kändt
Rikström, så hade jag lätt kunnat falla på
den tankan, at dem emellan hade warit nå-
gon otilbörlig wänskap. Men äfwen hos hen-
ne tror jag det war en ren oskyldig wänskap;
ty såwida hon war främlinge på orten och
olyckligt gift, så behöfde hon någon förtro-
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lig wän, at anförtro sina åligganden och nå-
gon redligare än Rikström hade hon ej kun-
nat finna. Hon Plåckade ock åt honom ofta
bär, och wiste honom ock honom annan
oskyldig tjenstaktighet. Och då ofta hände,
at Rikström war borta ifrån Haistila, så läm-
nade hon mig sitt förtroende, kom ofta ner i
min kammare söndags eftermiddagarna då
hon hade ledsamt och äfwen andra tider när
hon hade ledigt. Hon anförtrodde mig då
sina öden, och sökte jag, at trösta henne så
godt jag kunde. Och så förnöttes mången
stund i största menlöshet och oskuld.

Den 29. i samma Månad då jag kom om qwäl-
len i Majorns kammare så war han ganska
munter, betygade mig sin tilgifwenhet och
wänskap, samt efter hwarjehanda talwänd-
ningar och såwida han wiste min desein at
blifwa Prest, lofte at befordra mig till Batail-
lons Predikant wid Regimentet, och det utan
at jag nångonsin hade anmodat honom om
en sådan recommendation. Jag blef wäl glad
öfwer en så utmärkt wänskap för mig och
underlät ej at tacka derföre; men tänkte ock
derhos: Stora Herras löften äro ej at bygga på;
i dag de låfwa och en annan dag förgäta de al-
deles sitt löfte eller ock står det icke i deras
magt at det fullkomna och en dåre är den,
som derpå sätter all sin lit och hopp han byg-
ger wist på lösan sand; derföre skal detta löf-
tet ej förtjusa mig jag wäntar derpå ingen
fullbordan; men kan det skje och Gud så be-
hagar, så är det så mycket bättre. Således gjor-
de jag härpå allsingen uträkning; men detta
bidrog dock icke litet till at upmuntra mig
och göra mig nögd och glad. 

En dag, om jag mins rätt, en Söndags efter-
middag, promenerade jag och Madame Ca-
rén jämte en Piga till en Trumpetare, som
bodde en god half mil bort. Wi hade båda oe-

conomiska ärender till honom såsom skoma-
kare, såsom ock i wägen. När wi foro öfwer
ån, så war det en oändelig fårkning86 af Ma-
dame Carén till Pigan, som blef qwar waran -
de på den sidan, at hon för all ting skulle
wänta på wår återkomst och ej gå hem förut;
ty jag will förebygga folks prat, sade hon, som
de kunde taga sig anledning till om de få se
mig gå allena en så lång wäg med Herr Sten-
berg. Jag fant wäl skäl häruti; men tyckte
dock at det ej war så farligt; ty när man har
ett godt samwete, så frågar man ej efter hwad
folket säger: Dock är det ej orätt at förebygga
hwad man kan. Wi hade rätt nöijsamt på stäl-
let, och när wi kommo tilbaka så war pigan
qwar, hwarpå wi alla Marcherade hemåt. När
wi woro komna så nära hem at gården syntes
och blott wid pass 100:de steg återstod af skog
wägen så säger, Pigan: ”Jag måste gå neder till
Färjekarlen.” ”Ja gå,” swarte Madame Caren,
”härefter kunna wi wäl ej möta någon.” Då
pigan tog en afwäg ifrån oss. Men knapt
kommo wi framom skogen för än det kom
någon på andra wägen som åkte eller geck,
som såg oss twå= en komma för oss sjelfwa.
Men då skall man tro at en Madame beskär-
made sig. Hon började jämra sig rätt grufwe-
ligen. ”Åh stackare meij! skulle jag ändock
icke wara så olycklig, at så här af främmande
träffas! Hwad lära de nu icke komma ut med
allahanda prat och rykten härom!” m:m:.
Detta förtröt mig högeligen fast jag ej wille
låta märka mig, och derföre ej sade stort; ty
jag tyckte at det war något tillgjort, och tänk -
te: du är ej så blyg och rädd när du får om-
famna Rikström, som jag lif:n nog påminte
mig. Se nyss tilförene. Wi kommo i det sam -
ma, Hem.

På wägen bort war en annan med oss i säl-
skap, som ibland något skämtade med Ma-
dame Carén, jag gjorde så med fast oskyldigt.
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Då hon sade: ”Oh Herr Stenberg kan ock
wara skalkaktig, jag har aldrig trodt at någon
skalk skulle kunna bo hos honom.” 

Sista dagen af Månaden feck jag bref ifrån
Fagerberg som notificerte mig at han hade
fått en Condition hos Comministern Hael-
sten i Lemo Socken, hwarest han mådde wäl.
Den hedersmannen Loffsman bewärdiga -

de mig också med ett bref af följande inne-
håll.
”=== För det andra lär du hänga mig upp

i bengalgen för det jag ej har skickat dig dina
penningar, som jag långt för detta bort göra,
men som jag för en Månad sedan feck utaf
Öfwer Inspectorn en ny klädning så har jag
köpt mig ett par Silkesstrumpor och ett
Cherp, som kostade åt mig 10. plåtar, at knut
drog alla mina fyrkar ur pungen, men min öd-
mjuka anhållan är nu denna at du wille wara
så god, som altid har warit och wänta en liten
tid än tills jag fått samlat något in då jag med
all tacksamhet skal åter betala min skuld; och
hoppas jag at jag du wäl medger det och ej
skrifwer till Öfwer=Inspectorn om det, ty jag
skall tag mig defwelen inte bedraga dig och
wet jag, at du ej lärer wara så mycket nödig
om dem. === Mademoisellerna Callmeijer
låter oändeligen hälsa dig och tackar för de
förmaningar som du har gifwit åt dem; i dit till
dem skrifna bref. ===.”
Härpå swarte jag honom samma dag och

yrkade häftigt på at återfå mina pengar; men
deröfwer slapp jag glädja mig; ty jag feck dem
aldrig.

Så mycket som hans hälsning ifrån Cousi-
nerna Callmeijer i början af meningen glad-
de mig, så mycket mera blef jag slagen då jag
af dess slut märkte, at de hade förtrutit hwad
jag hade skrifwit till dem (Se pag: 318. 2:dra
Boken) derföre skref jag följande Bref till

Loffsman på ett särskilt papper med anmo-
dan i det förra, at han måtte wisa detta för
Cousinerna ifall han fant det tjenligt.

”Min Bror!
Haf oändeligen tack för hälsningarna ifrån
Cousinerna Callmeijer. Jag blef hjerteligen
glad när jag läste dessa orden: Mademoisellerna
Callmeijer låta oändeligen hälsa dig,Men hjelp
himmel hwad jag blef bestört när jag blef
hwarse de orden: de tackar för de förmaningar
som du har gifwit åt dem i dit till dem skrifna
bref. Är det möijeligt at de hafwa kunnat tro
at min mening har warit sådan, då mitt sam-
wete öfwertygar mig, at hwad jag har skrifwit
är i största menlöshet skjedt, at i ödmjukhet
upwakta dem och aflägga min wördnadsfull-
laste tacksamhet för all mig bewist godhet. Jag
skulle wäl nu sjelf skrifwa dem till för at wisa
min oskuld, men jag fruktar det äfwen warder
illa uttydt, och det torde aldeles mishaga dem.
Derföre will jag bedja dig min Bror, at du täck -
es, om du är min wän, (hwarpå jag ej twiflar)
hälsa dem ödmjukeligen på mina wägnar, och
så mycket möijeligt är hos dem ursäkta mig.
Ty jag försäkrar, at sådant aldrig har warit min
mening; ty huru är det möijeligt? at jag, som
sjelf behöfwer förmaningar, jag, som aldrig
har sedt folks seder förr än jag feck den lyckan,
at kännas af dem och af dem lära hur jag borde
skicka mig, huru är det möijeligt, säger jag, at
jag då skulle tiltro mig kunna mästra Deras
förhållande. Nej jag känner wäl deras utmärk -
ta grace emot mig, min owärdighet dertill, och
den wördnad, tacksamhet och högaktning,
som jag dem derföre skyldig är, emot hwilken
jag upsåteligen icke det ringaste will fela, och
gjorde jag det wore jag icke wärdig at bo ibland
ärligt folk. Det grämer mig hjerteligen at jag
härigenom så oskyldigt har råkat i discredit
hos dem, men ännu hoppas jag at deras ädel-
mod intet tillåter, at aldeles förglömma en fat-
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tig slägtinge. Och om de kunde se uti mitt in-
nersta, så är jag försäkrad, at de skulle blifwa
öfwertygad om min oskuld, och så skulle de
finna, at ett upriktigt hjerta nu förer min
penna. Hälsa dem derföre och säg, at om jag
hafwer felat dem emot, så har min själ ej haft
minsta del deri, och så ångrar jag det högeligen
och på det upriktigaste, samt anhåller på det
ödmjukaste om förlåtelse. Till mitt urskul-
dande har jag ej annat at andraga, än mina
egna ord, Men ack! huru litet lära de icke gälla,
hoppas dock at de ej aldeles blifwa som snö.
Jag war ärnad, at framdeles roa Cousinerna
med wisor eller annat smått; men nu wågar
jag icke mera; ty jag fruktar, at de torde mis-
tycka det. Framhärdar” &c:

I början af September Månad war för mig en
glad tid, ty min älskade Frökens ögon lyste af
en mildhet och ömhet som gladde mig i sjä-
len och gjorde mig, om det war möijeligt
ännu mera förtjust i henne. Isynnerhet ytt-
rade hon sig den 6:te wid ett tilfälle hon geck
mig förbi: ”ach jag har styng i hjertat.” och
såg på mig med en ömhet, som ej af någon
förtjust älskare kan mistydas. Denna tiden
war Majorn och dess Fru resta till Åbo, der-
före hade wi någon liten mera frihet, dock
aldrig så mycket at jag nånsin feck wara med
henne allena för hennes Systrar och bröder
skull af hwilka aldtid någon war tilstädes.

Den 10:de hade wi beslutit, at alla samteliga
gå i skogen och plåcka lingon, som wi också
wärkstälte. Fendrick Nils Leonhard war den-
na tiden hemma, och när wi gingo öfwer går-
den, så geck min Fröken honom till höger
och jag till wänster. Och hwad för ena förtju-
sande ögnakast jag då undfick kan jag ej be-
skrifwa, och med hwad för en hänryck ande
glädje jag likasom insöp dem i mitt hjerta
kan jag ej uttala. Då beslöt jag at om möijeligt

wore, at i skogen få det minsta så högt efter-
längtadt tilfälle, at genast yttra mig för Hen -
ne och tolka mitt hjertas ömhet. Längelura -
de jag förgäfwes efter ett sådant; men änteli-
gen hände, at hon hölt sig något afsides ifrån
de andra då jag ej war sen at småningom och
likasom oförmärkt nalkas henne, då jag änte-
ligen framstapplade några ord, som dock wo -
ro många och tydeliga nog för at af henne wäl
begripas, (sjelfwa orden har jag förglömt)
Hon wände sig straxt om, utan at säga ett
enda ord, och geck ifrån mig till det öfriga
sällskapet. Men sade straxt åt sin bror: ”Hör
Bror Nils: war så god och sjung för oss wisan
om Herregårds Nisse”87 Och då han ej straxt
wille det, fortfor hon: ”söta Bror gör mig till
wiljes och sjung den för oss” hwarpå han bör-
jade. Sjelfwa wisan har jag sedan ej hört eller
kunnat öfwerkomma; men dess innehåll war
i början huru Herregårds Nisse, öfwermåttan
och hjertnjupent kär i ett fruentimmer på
herrgården, mycket för sig sjelf grubblade
och hade i sin inbilning 1000:de behageliga
speculationer och war emot sin Dame altid
tjenstaktig med hwad mera, som ett sådant
ämne kunde undgifwa. Jag förstod straxt, at
min Fröken med denna wisan wille hafwa
lämnat mig ett swar på min kärleks förkla-
ring, och då jag fant orden så öfwermåttan
applicabla på mig och mitt upförande, så tog
jag saken så, som hon hade welat begabba
mig för min dåraktiga kärlek, och wisa 

En Visa Om Herrgårds=Nisse och Carin!!

”V: 1.
Herrgårds=Nisse af Hurtigt mo’
Han månde sig uti Älskogs: tanckarna Gånga
Der fick han se hwar Carin sto’
wid Herrgårds Grind

Och låcka Griserne många;
Hör Du lilla Jänta 
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Töfva litet vänta 
Ty jag är trogen 
Ochså Redebogen
Till att Kärleken sköta.

V: 2
Och Carin lilla teg och Neg
Och tänkt’ väles mej den Gladliga Dagen
Hör Du Nisse hvad jag siger Dej
Låt mig ej af den Konsten blifv’ bedragen
Skam får den som viker, 
eller nånsin sviker
Ty jag vill svara
At jag ska vara
Eder Rosende Blomma.

V: 3.
Du kjöp mig handskar och Tyska skor
Och Kjerssings: Tröija och Se Psalmboken 
den fina 

Sen, gå: Du hem till far och mor
Och säj, at Du har mig i Älskogs=tanckarna 
dina

Skam får den som viker 
Eller Nånsin sviker
Ty jag vill svara 
At jag skal vara 
Eder Rosende Blomma.

V: 4:de
Carin Lilla till Nisse språng
Dess fötter lupo som Nordskenet det klara
I morgon ska vårt Bröllop stå
Hvad månd, tå vårt tal till Söta Nisse vara
Hos öfverheta
Der sku’ i veta
Och oss lustigt svinga
Bland de Herrgårds Munsjörer.”
Slut.

detta är den pag: 382 omnämnda wisan, som
jag feck höra sjungas i Burträsk i slutet af

November 1794. af Fru Burström, och är för-
mode:n den samma, ty begärde jag af Hen-
nes Nådårs Predikant Dan: Sjörling denna
afskrift. Se pagina 443. 6:te Boken.

fåfängligheten och dårskapen af mitt hopp
&c: Häröfwer blef jag så förträtad och ond
på mig sjelf, at jag ännu skulle wara så dår-
aktig. Ach, tänkte jag, du narraktiga Pelle!
Skall du då ej en gång kunna blifwa förnuf-
tig hurulänge skall du gifwa dem en så skälig
anledning till at begabba din dårskap: nej låt
se om du kan wara Herre öfwer dig sjelf och
din böijelse, hwarwid jag beslöt, at aldeles slå
dessa mina griller ur mitt hufwud. Sådana
tankar omwälfde häftigt i mitt sinne och
Fendricken fortfor ännu at sjunga; Men jag
war redan så förwirrad, at jag gaf mycket
litet akt på hwad han sjöng åtminstone emot
slutet af wisan; dock hörde jag änteligen så
mycket at Damen gaf Nisse ett ömt swar och
förklarade för honom en lika kärlek; dock
hade mina förr omnämnda förträtliga tan-
kar och nyss tagna beslut så aldeles intagit
mitt sinne, at denna sista omständighet rör-
de mig på intet sätt ej heller gjorde hos mig
det minsta intryck; ja som sagt är; jag obser-
verte knapt orden. Icke lång stund derefter
aktade jag åter på ett tillfälle, då jag sade
henne: ”Jag försäkrar at jag aldrig mera skall
wara min Fröken till beswär eller oro.”
Hwarefter jag straxt geck ifrån henne utan
at förwänta något swar och undwek at nal-
kas henne. Straxt derpå gingo wi alla åter
hem. 
Men mina tankar woro nu för mycket up-

rörda och förwirrade för at jag nånsin skulle
trifwas i min ensliga kammare eller wara
nögd, och ännu mindre hade jag nu lust at åter
infinna mig uti unga Herrskapets sällskap;
Derföre beslöt jag, at genast resa upp till Fred-
riksfors Bruk till Inspector Moberg och Rik-
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ström, som nu ofta bodde där. Min afsigt war
at dels så mycket bättre skingra mina mörka
tankar; dels ock för at så mycket bättre kunna
befästa mig i mitt tagna beslut. När jag tog
afskjed, öfwerlämnade Fröken Eva till mig en
pennknif med anmodan det jag måtte låta
laga den något litet samt slipa den: jag tog den
emot lofte wärkställa det anförtrodda wärf-
wet och reste genast.
Under wägen woro mina tankar upfylda

med tusende ängsliga och mörka griller:
samma dags händelse låg mig så häftigt i hå-
gen, at jag knapt wiste till mig. Mäst grubb-
lade jag öfwer det begabbande afslag, som jag
trodde mig hafwa fått, förargades på mig sjelf
och min dårskap och sökte stadfästa mig i
mitt tagna beslut at aldrig mera tänka på
henne såsom en i sig sjelf omöijelig sak, at få
henne till min maka, och om det ock wore
möijeligt, så förestälte dock mitt förnuft för
mig huru aldeles icke en sådan wore passande
till min maka; af förnäm börd, och kanskje
gäsande af sina anor, ett hwardags ämne för
at förödmjuka, en man, hwilken man hade
bewärdigat den nåden, at nedlåta sig till dess
låghet: tiläfwentyrs änskönt tarfligt upfödd,
dock litet kännare af hushållningen såsom
mäst wistande på sin kammare. Därnest min
fattigdom, ringhet och förnämligast at ingen
dager wiste sig för mitt hopp, på lång tid at
komma i ett sådant tillstånd at kunna föda
min hustru och de mina, hälst en sådan
Dame, hwilken kärleken säkert unnade något
mera än usselhetens betar: med flera sådana
raisonementer.
Men snart= (såwida tankarna ständigt

lekte på den i skogen sjungna wisan) snart
rann mig i hogen innehållet af dess slut: Den
war ju ömm, tänkte jag så wida jag annars rätt
fattade dess innehåll; den lågade ju af kärlek
tilbaka; Damen hade ju de utsöktaste ord at
tilfredsställa dess kära Nisse, den hon helt

och hållet war tilgifwen. Mån icke min Frö-
ken nog så snart wille på detta sättet oför-
märkt låta mig förstå hela sin tillgifwenhet
igenom slutet af wisan, som at begabba mig
igenom dess början? och har jag icke all an-
ledning at tro det? Det är ju klart. – war jag
icke en narr, som så förhastade mig i mitt om-
döme om hennes afsikt,--- och jag hade då sä-
kert kunnat spara mig för denna oro och be-
kymmer och twärtom kunnat förnöija mig
af en kjusande gläddje öfwer ett wäxande och
grönskande hopp. Nå --- är du icke åter galen
igen Pelle? –Ser du icke at detta åter är endast
kärlekens ljufwa drömmar och smickrande
falska inbilningar? Du gör säkrast om du tror
hwad du trodt och blifwer fast i dit beslut.
Detta raisonerande pro och Contra war en
oafbruten kädja lika lång som wägen, och på
Bruket blef dess sammanhang ej oftare störd
än umgänget och samtalen gjorde det nöd-
wändigt.
Andra dagen reste jag åter hem i min tanka

aldeles wiss och oryggelig i mitt beslut. Wid
wägen nära Suolisto by woro stegel och ännu
några lämningar qwara efter den afrättade.
Och såwida jag war allena, steg jag af hästen
och geck dit för bese dem, samt hade derwid
följande tankar: O! hwad liflig målning af
menniskliga eländet och fördärfwet. Ach at
mennskors ondska skall gå så långt, at än-
skönt de weta, at: den illa gör, han illa far, och
måste sitt straff lida, så äro de dock så förwil-
lade, at ej afstå ifrån misgerningar. Ach Herre
bewara alla menniskor ifrån en så ussell än-
dalyck och ifrån så grofwa misgerningar, som
så böra straffas. O! Gud bewara isynnerhet
mina slägtingar, anhöriga, wänner och mig
ifrån ett sådant förderf. Ach at wi altid måtte
lära, at lefwa i din sanna fruktan i alla wåra
lifsdagar; på det wi måtte njuta dit Gudoms
beskydd i alla frestelser och af dig wälsignade
i stilhet få samlas till wåra Fäder. m:m:
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Resan fortsattes. Och så snart jag kom hem
geck jag upp till Herrskapet, at frambära häls-
sningar och för at aflämna penknifwen: Men
Fröken Eva råkte ej straxt wara närwarande;
men imedlertid besågo de öfriga knifwen och
gåfwo sitt omdöme om dess lagning: till slut
kom ock min Fröken och begärte se den: jag
öfwerräkte Henne den, och sedan hon hade
honom beskådat, så gaf hon den mig tilbaka;
i det samma drog hon en ganska djup suck,
såg på mig med en trängtande och half be-
dröfwat mine, (ty jag hade nu upfört mig en-
ligt mitt fasta beslut och undflydde med yt-
tersta sorgfällighet dess åskådande) och geck
så straxt ifrån mig. Nu ramlade på en gång
hela min Philosophiska bygnad, mitt beslut
war ett intet; Skall jag då wåga tro, at wisan
hade en god bemärkelse, tänkte jag, jo jag
märker nu huru gräseligen jag har mistagit
mig och då min lycka war som störst har jag
sjelf stört min egen sällhet, O! huru ångrar
jag icke mitt förhastade omdöme. Och ifrån
detta ögnablicket war jag den samma narrn,
som förr.

Dessa åren war en arbets commendering af
Björneborgs Regemente utgången på en
strömrensning eller canals öpnande i Tavast-
land hwarwid Fendrickarna Gripenberg
hade befälet, hwilka sins emellan tourade.
Nu kom Fendrick Reinholt hem derifrån
och Nils Leonhard reste åter dit. Ännu woro
Majorn och dess Fru stadda på sin Åbo resa,
då den 15. Sept: en ung Directeur kom resan-
des till Haistila hwilken såsom Architect
skulle Dirigera hela wärket wid nyssnämnde
strömrensning. Han hwilade sig här några
dar, och det drögde ej länge förr än jag märk-
te, at Directeuren fant nöije i at beskåda min
wackra Fröken, och Hennes skönhet tycktes
ej wara utan wärkan på honom. Jag, långt
ifrån at hos mig känna den minsta gnista af

jalousie deröfwer, gladde mig twärtom der-
wid; ty som han föreföll mig at wara en he-
derlig och Honet karl, som hade ära och
redlighet till syftemål, hwilket hela dess wä-
sende och hela upförande, som ej liknade de
wanliga Rickel heringars, tycktes ådaga
lägga; så såge jag gärna om han hade welat
fatta det beslutet at begära Henne; ty som
jag ömt älskade henne; så önskade jag se
Henne lycklig, och då jag sjelf såg ingen
dager at såsom maka kunna göra Henne säll,
så wille jag aldeles icke misunna Henne at
blifwa det igenom en annan, som litet när-
mare war Hennes stånd, och som redan
torde wara så förmögen at kunna försörja
Henne, och som wärkeligen war wärd en
sådan lycka. Men hade det warit en hwars
egenskaper icke warit sådana som nu sagt är;
så tillstår jag at jag hade förtrutit det för
Hennes sällhet skull. Han war en wacker
karl, och ganska addrette och höflig i upfö-
randet, och hade ett utseende, som lätt nog
borde ådraga sig en flickas upmärksamhet
och det föreföll mig ock såsom min Fröken
ej ogärna betraktade hans behagligheter.
Detta förtröt jag aldeles icke och fägnade
mig innom mig sjelf öfwer en god början,
hwarigenom jag ock hoppades at lättare
kunna öfwerwinna min fåfänga dårskap,
hwartill mitt förnuft, såsom ofwan sagt är,
så mycket rådde mig. Dessutom war det då
och har altid warit min principe, at det är det
största oförnuft at hata en, blott derföre at
han råkar älska samma Person, som jag, bör
jag undra på at han kan äga samma böijelser
som jag? och likaså natturligt som det är för
mig, så är det ju ock för honom? Och att en
annan fattar tycke till samma Person som
jag, är ju tecken till, at hon så mycket snarare
måste wara wärd min ömhet efter ock han
har observerat samma behagligheter och
egenskaper som jag, dem hon då wärkeligen
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måste äga och icke wara en blott inbilning
hos mig. Det är så mycket mera dåraktigt, at
hata sin rival, som det endast kommer an på
Fruentimrets fria wal hwilken=dera hon wil
göra lyckelig. Och at Hennes tycke råkar
falla på min rival bör förefalla mig lika så
litet underligt, som at jag blott älskar Henne
och icke ett annat fruentimmer, änskönt
hon kan öfwerträffa den jag älskar; och som
kärleken ofta är blind och aldeles icke låter
twinga sig, så är det ju lika dåraktigt, at hata
Henne derföre eller wilja twinga Henne at
älska sig mot Hennes wilja, hwilket ej wore
annat än genom en tröttsam och osmakelig
efterhängsenhet göra sig så mycket mera
mishagelig i Hennes ögon; och skulle ådaga-
lägga liten eftertanka och mycken oborne-
rad egenkärlek. Har hon föredragit min rival
framför mig, så är det säkert at sådant skjedt
antingen för dess större talanger och goda
egenskaper följakteligen på förnuftiga grun-
der, och sådant bör ej förtrytas; utan snarare
taga honom till efterdöme; ty ingen må til-
tro sig äga alla fullkomligheter framför alla
andra; eller består detta gifna företräde blott
i hennes inbilning eller nycker och då bör du
beklaga dess blindhet och i sista fallet anse
Henne owärdig din ömhet och kärlek, hwil-
ket du bör anse med en kallsinnighet utan
hat och förakt. Sådana äro mina principer i
detta ämnet; men åter till historien.

Den 16. roade Herrskapet sig med at spela
trisette; och min Fröken spelte i moitie med
Directeuren jag satte mig bredewid honom
för att så mycket bättre kunna observera
Hennes blickar på Directeuren huruwida de
wille beswara Hans. Jag kunde derom ej nå-
got döma säkert. Wid ett spel sade min Frö-
ken: ”Herr Stenberg war så god och kom
hjelp mig och lär mig huru jag skall spela
denna gången; ty det är så brydsamt.” jag

geck så till Henne; men kom straxt ihog mig
och swarte: ”Jag har sedt dens och dens kort,
derföre kan jag det icke göra; ty det lärer ej
wara tillåtit,” hwarefter jag åter satte mig på
mitt ställe. Och ifrån den stunden började
Hennes eldiga blickar med den största liflig-
het at möta mina såsom förr. Förmodeligen
lärer Hon hafwa trodt at jag gaf Henne af-
slag på dess begäran af harm öfwer det Hon
wiste Directeuren någon tilgifwenhet, som
jag kunde inbilla mig; och Hon derföre wille
öfwertyga mig om det företräde jag hade i
dess hjerta; eller af någon annan orsak:
Imedlertid smickrade mig detta företrädet
öfwermåttan högt, och jag satt innerligen
glad på min stol, och tänkte: Är det möije-
ligt, at Hon kan föredraga mig framför en
sådan Herre ——? O! huru stor är då icke min
lycka!” Altså gör man sig ofta säll blott i sin
inbillning, och denna förmenta sällhet är
ofta wärkligare och sannare än sjelfwa be-
sittjandet af det åstundna goda. Och i denna
min sällhet förgat jag ej, at med lika eld be-
swara Hennes blickar.

Man känner anecdoten om den unga Presten
som då han första gången skulle mässa, äf -
wen mässade dessa orden: ”Åter wänder Pres -
ten sig till folket.” hwilka ord ofta af oss
denna tiden bruktes såsom ordspråk. Under
det jag som bäst afsände mina ömma ögna-
kast säger Fendrick Reinholt: ”åter wänder
Presten sig till fästmön;” men sista ordet nå-
got tyst dock så at jag, fast med möda, hörde
det och förstod straxt, at han hade observe-
rat mig. Jag förändrade derföre något litet
min ställning och började wara något war-
sammare. En god stund derefter, när spelet
war slutat, så geck jag tillika med Fendrick
Reinholt ner åt min kammare, och frågte
honom angående nyssnämnde ordspråk: ”Jag
tykte at Herr Fendricken sade detta wanliga

390. 
1781. 

Septembris.

Trisette

391. 
1781. 

Septembris.

Åter wänder 
Presten sig &c:

392. 
1781. 
Septembris.

361

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:48  Sida 361



ordpråket: åter wänder &c: Men jag tykte at
det war annorlunda än wanligt på slutet? jag
hörde det ej så wäl? ej heller wet jag hwad
det betydde?” Härpå feck jag intet swar icke
heller åstundade jag något; ty jag hade wun-
nit mitt ändamål, som war, dels at göra mig
okunnig och menlös, såsom hade hans ob-
servation warit utan grund, dels ock at för-
taga honom lusten at flera gånger förnya
detta yttrandet. Dagen efter så reste Direc-
teuren bort. Och såwida jag mins så kom
han aldrig igen mera.
En eller twå dagar efter dess bortresa kom

Majorn med sin fru åter hem. Och då han
feck höra, at nyss omtalte Directeur hade wa-
rit där frågte han huru de wiste att emottaga
och wäl bemöta honom? Ty Majorn war wär-
ke:n en god wärd i sitt hus och bemötte i det
fallet allom wäl. Han war nögd med de swar,
som han fick på denna frågan; Men när han
frågte om de hade haft honom ut med sig för
at bese Hans ikringliggande jordägor? och
feck nej till swar, så blef Han ganska ond och
mislynt. ”Hade du ej så mycket wett”, sade
han till sin Son Fendrick Reinholt, ”at pro-
menera ut med honom så mycket at du kun-
nat wisa honom mina åkrar?” m:m: hwaröf-
wer han rätt mycket bulrade. Denna hans för-
trytelse föreföll mig ganska besynnerlig, och
tänkte jag, det måste helt säkert wara något
ändamål eller afsikt hwarföre han är så mis-
lynt öfwer denna i mitt tycke lilla efterlåten-
het; nu så sent på året kan det ej wara för nöi-
jet skull at promenera för at se sommarens
fägring; ty denna är nu längesedan förbi; icke
heller wet jag at han förr har warit så mycket
mån om at wisa främmande sina jord ägor,
som denna gången, ehuru han ibland hade ut
en och annan at bese dem; En blott äregirig-
het måtte det icke heller wara, för at blifwa
ansedd, såsom en god åkerbrukare; utan det
tyckes mig såsom han wille wisa honom sitt

Rusthåls förmånliga läge och godhet, på det
han måtte tro honom wara wälmående och
det således måtte falla honom in at tycka om
och begära någon af hans döttrar. Ett sådant
ändamål på detta sättet, at befordra föreföll
mig dock af Majorn wara barnsligt och löije-
ligt tänkt; ty hwad skulle han hafwa frågt ef-
ter några åkertegar (ehuru jag måste tilstå, at
Rusthållet war mycket wäl uparbetat) i det
fallet, hälst Barnen eller deltagarna woro så
många, och om hos honom hade warit någon
fråga om flickan, så lärer han litet kommit
ihog åkerlapparna, emot at wara i Hennes
sällskap om han ock hade warit fattig; war
han åter wälmående, som jag wille sluta af
denna Majorns angelägenhet, at insinuera sig
hos honom, så blir saken af ännu mindre wigt
och i alla fall hos en förnuftigt tänkande men-
niska af intet wärde.

Den 21. i samma Månad war för mig mera
sorgelig än glad ty min Fröken yttrade sig då
wid ett tilfälle då hon war mig nära sägan-
des: i det hon såg på mig. ”den som en gång
kunde få fullkom:n swalt.” Meningen häraf
wiste jag icke huru den borde tagas dock fö-
reföll det mig så som hon önskade äfwen å
sin sida at kunna utrota denna dåraktiga böi-
jelsen utur sitt hjerta och wille upmana mig
till det samma. Detta gjorde mig wäll något
sorgsen men som jag fant, at ett sådant råd
wara det förnuftigaste och bästa, så beslöt
jag wäl at efterkomma denna anmaningen,
men fant ock innan kort at hwarken hon
eller jag kunde få swalt och ännu mindre
fullkomligen; ty wåra ögon tolkade ouphör-
ligen den eld som lågade i wåra bröst.

Det hände ock den 28. at en kortlek, den jag
igenkände wara fröknarnas, hwarmed wi
ibland, och till och med Majorn, roade oss at
spela durack88 m:m: kom ner likasom af en
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händelse i min kammare, och då jag den
genom bladdrade fant jag mitt egit fullstaf-
wade namn på hjerter 7:an. Nu hade jag hört
af dem som låddes kunna spå i kort at de
hade en wiss bemärkelse på hwart kort, samt
at alla sjuor betydde fruentimmernas tankar,
och at alla knektar betydde Herrarnas dito;
jag gjorde derföre straxt derpå den förkla-
ringen, at ett fruentimmer wille derigenom
låta mig förstå, at hon tänkte kärligt på mig,
ock hwem kan det annan wara, tänkte jag,
än min Fröken. Min glädje deröfwer war ej
liten: imedlertid beslöt jag ock göra på sam-
ma sätt; men jag upsköt det, jag mins ej af
hwad anledning, tils det led något bättre
fram. Och så förnötte jag tiden med sådana
griller och drömmar om min Fröken huru
jag ledde henne under promenerande på
landswägen m:m:

Denna tiden war också hos oss en dag jämte
HofPredikanten och KyrkoHerrden Lebell
och dess Fru äfwen hans swägerska en frö-
ken Willebrandt. Jag tyckte mig då obser-
vera, at min Fröken likasom i hemlighet
wille utforska om jag ock skulle låta mig in-
tagas af hennes behagligheter och således
wara fahl för hwar skönhet eller ej. Så snart
jag det märkte undwek jag med all sorgfäl-
lighet alt det som kunde gifwa den minsta
anledning till sådant, för at öfwertyga henne,
at mitt hjerta endast tilhörde Henne och at
det fordrades långt swårare prof för at nå-
gonsin åstadkomma någon sådan förändring.

Nu feck jag åter bref ifrån Chore uppfylt
med skämt och raillerie. Han berätta deri
om sin snart förestående resa genom Stock-
holm till Åbo, hwarifrån jag, sade han på
skämt, skulle få underrättelse om Stock-
holms situation, huru mycket et glas win
kostar et qvantum puella pro nocte solvitur

&c: som en studerande högt gagnar. Han kla-
gar ock öfwer den swåra förestående skils-
mässan ifrån den mitt emot hans kammare
boende Engla bilden m:m: 

Mina nöijen woro nu denna tiden dels at jag
till nätterna geck hela halfwa milen till Le-
istilä träsket för at justra gäddor, hwaraf jag
feck något litet ibland, dels ock at skuta fågel
i skogen. Och som jag dermed torde warit
något för flitig; så påminte mig Majorn här -
om, och lät förstå dock på wackert sätt, at 
disciplarnas wård torde blifwa åsidosatt; ”ty”
sade han ”det är wäl ganska godt at få någon
fågell ibland, men barnens wård är angeläg-
nare deras tid är dyrbar för at försummas”
&c: Härpå swarte jag ingenting, blef icke
heller förtrytsam öfwer en sådan påmin-
nelse; ty jag fant nog at han ej hade så myck -
et orätt. Icke desto mindre så geck jag än -
dock till skogs när det föll mig in; ty discip -
larna gaf jag altid sina läxor och om jag ej
hörde dem samma dag så blef det ändock
den följande derföre tyckte jag mig ej stort
försumma.

En gammal gumma kom ock denna tiden till
Haistila, en qwacksalwerska en skåijerska, en
signerska, som på wanliga wiset insinuerade
sig hos Herrskapet. Hon skulle bota tand-
wärk och andra plågor hwartill hon ofta be-
höfde bränwin, hwilket, för at genom hocus
pocus till sitt wigtiga ändamål inwiga, hon
ofta geck ut och afsides, där förmodeligen
hennes strupe fick största låtten. Jag lät ock
för ro skull kalla henne ned i min kammare
och bad henne bota mina finnar, hwartill
hon gaf mig en art bark den hon bad mig blö-
ta i watten och dermed twätta ansiktet. 3:ne
stycken kart naglar lät jag ock Henne se och
begärte för dem råd. Hon fattar mig i hand
drar mig åt dören och säger: ”jo kom ut i för-
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stugan så skall det snart bli.” Jag swarte: ”kan
det ej skje här? är icke här, så godt som där?
Det är ej nödigt, at bruka signerier och wid-
skjeppelser det tillåter jag ej; om Ni will bota,
så bruka ordentliga medel.” &c: Men en kä-
ring blef ond och började träta och blifwa
owettig på tyska, hon frågte om jag förstod
det språket hwartill jag swarte ja, ehuru jag
ej deraf förstod mera än blott at jag hörde at
det war tyska; detta gjorde jag med flit; ty 
derigenom undslap jag at höra hennes owett
på Swenska; ty jag hörde, at hon hade en
Roddare=kärings munwighet. När hon kom
upp till Herrskapet, sade hon wäll hwad Nå-
diga Frun hade för en ellak Herre till infor-
mator åt sina barn, ”om jag wore i Hennes
Nåds ställe, så skulle jag straxt köra honom
på porten.” &c: såsom Herrskapet sedan för
mig berättade. Majorn war denna gången ej
hemma derföre feck kärringen hafwa så fritt
spel.
Den förr omtalte wisan om Herrgårds

Nisse som Fendrick Nils Leonhard sjöng i
skogen hade jag mycken lust at höra, derföre
sedan någon tid war förliden bad jag honom,
at han åter måtte sjunga samma wisa, samt
bad om at få skrifwa åf den; men han låddes
ej höra min begäran, och då jag det märkte
trängde jag icke heller widare derpå: sedan
har jag hwarken sedt eller hört på lång tid den
wisan, som jag nog har efterspanat för at
kunna införa henne i denna historien.89

Åtskilliga af de främmande, som då och då
kommo till Haistila och ibland dem i synner-
het en Husets slägtinge en Capitaine G: A:
von Konauf en ibland officerare ett mönster
i beskedlighet, kallade mig redan denna
tiden Magister, jag refuserte wäl i början en
heders titel, som på intet sätt hörde mig till;
dock då de ej gjorde derpå något afseende
och jag ej hade mod, at förnya min refuta-

tion, så måste jag det wäl änteligen tåla så-
wida jag hörde det wara nästan ett allmänt
bruk at så tittulera Studenter, ehuru jag der-
öfwer ofta war ganska flat och mislynt, hälst
när någon sådan det hörde, som antingen
war Magister eller förstod hwad dertil ford-
rades. Således war jag på intet sätt tracterat
af en sådan höflighet, utan den förekom mig
nästan som ett slag wid örat. Men åter till
min kärlek.

Jag hafwer pagina 395. Andra Boken nämnt
om anecdoten om hjerter 7:an och mitt be-
slut i anledning deraf, och i början af Octo-
ber Månad fullbordade jag det samma i det
jag skref min Frökens namn på hjerter knek-
ten för at låta henne förstå at mina tankar
endast woro med henne sysselsatta. Jag bar så
up kortleken och lämnade den så till, at jag
förmodade at den skulle komma i Hennes
händer, hwilket ock lärer hafwa skjedt ty ej
långt derefter fant jag Henne ganska trum-
pen och twär, detta oroade mig mycket; men
tog nu åter det beslutet, at söka utdrifwa dår-
skapen utur mitt hjerta, satte mig derföre
ned och skref en wisa om denna min dårskap
med fult upsåt, at öfwerlämna den i Frökens
händer, dels för at så mycket mera befästa
mig derigenom i mitt beslut, dels ock at låta
Henne förstå mina tankar och beslut; men
som detta ej så hastigt blef wärkstält derföre,
at när jag hade det upsåtet så hade jag ej til-
fället och desemellan wille jag det icke, af or-
saker, som skola berättas. Derföre anförer jag
ej nu wisan; utan framdeles.

Emedlertid stod jag wärkeligen så hos Majorn
som frun i grace, och hade några små skänker
då och då såsom lintyg, ullstrumpor och skor
&c: hwilket ansågs af mina Cammerater så -
som något owanligt, at någon så länge skulle
kunna bibehålla sig i Majorns gunst.
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Nu hade jag åtagit mig, at predika i Björne-
borg den 14. October eller 18. Sönd: P: Trini-
tatis. som jag ock efterkom. Jag låg hos Wall-
roos för hwilken jag predikade. Och när jag
geck att lägga mig om Söndags qwällen, så
begärde jag af honom en bok at läsa uti på
sängen. Han kom då med en liten, med ur-
säkt, at han ej hade någon som kunde roa:
”denna”, fortfor han, ”torde ej wara i sma-
ken.” ”Lika godt” swarte jag ”hwad det är för
en, först det är någon.” Och när jag feck se,
at det war en Prest i sin Prydning,90 så war jag
hjertans nögd; ty jag hade länge åstundat at
se denna boken som jag så mycket hört om-
talas. Hwar och en som känner denna Boken
lärer ock lätt kunna föreställa sig, hwad wär-
kan dess läsning bör åstadkomma uti ett
känslofult bröst. Jag gjorde början, at läsa
henne; men ju mera jag läste desto mera be-
girig blef jag at läsa den samma. Summa: jag
kunde ej uphöra, utan jag läste hela natten så
länge ljuset räkte och hant ock till slut med
boken. O! huru häftigt runno icke mina tårar
den natten, hwilka beledsagades af hjerteliga
suckar och böner till den allsmägtiga. Jag
wiste och hade hört, at några som hade warit
sinnade at blifwa Prester hade just igenom
denna bokens läsning blifwit afskräckte
ifrån ett sådant upsåt; men aldeles tvärtom
förhölt det sig med mig. Ju mera jag läste och
ju lifligare och förskräckeligare saken, eller
en Prests skyldigheter och hårda answar af-
målades, desto häftigare åtrå efter at blifwa
Prest kände jag upstiga i mitt bröst. Det war
långt ifrån at någon egenkär inbillning om
mina egenskaper eller styrka till ett så wig-
tigt och swårt ämbete, som detta i denna
boken med sanna färgor afmålades: war orsa-
ken till en sådan åtrå; Nej jag kände för 
mycket min swaghet så i lärdom, som för-
nämligast i anseende till min stora blygsel
och timidite, och den deraf följande men-

nisko fruktan. Utan det war en inwärtes drift
och känsla i min själ hwars egenskap och
uphof jag icke rätt kan beskrifwa. Det war
icke blott en längtan efter at komma i detta
ståndet; utan tillika en inwärtes wiss öfwer-
tygelse at jag ock wärkeligen skulle blifwa
Prest, ja så wist som jag det alla redan hade
warit. Jag war ock oaktat jag fälde många tå-
rar ganska förnögd och glad i min själ. Mina
suckar och böner woro ock nu ungefär de
samma, som då jag hölt min första Predikan
som teknade äro på pag: 168. Andra Boken dit
läsaren hänwisas för at undwika Tautologie. 
Detta samma hände mig en gång sedan när

jag läste Pontoppidans Pastoral Collegium,91
hälst de twå sista Capitlen; nämligen ju lifli-
gare answaret beskrefs desto häftigare åtrå at
blifwa Prest upwäktes hos mig.

Just under det jag som mäst och häftigast
war intagen af dessa ljufliga känslor och wid
pass klockan ett om natten hände något be-
synnerligt. Jag hörde just wid hufwud gärdet
af min säng på yttre sidan af wäggen, likasom
någon hade slagit med afwig hand på wäg-
gen, och det rätt hårt. Dånet deraf war så be-
synnerligt och skrällande likasom det hade
warit järn fingrar eller en klasa med stora spi-
kar som på en gång blifwit slagna emot wäg-
gen. Jag tystnade för at lysna; men hörde ej
den minsta knäpp eller kny mera. Rädd blef
jag aldeles icke; men undrade dock hwad det
månde wara; ty åtskilliga wid sådana oför-
tänkta natthändelse wanliga tankar insmögo
sig hos mig. Jag fortsatte min läsning med all
tranqvilite och tänkte; jag will i mårgon, när
det blir just, närmare undersöka hwad det
war. Jag war ej sen at recognoscera härom,
men fant småget92 emellan denna= och nästa
grannes wägg så trångt at icke en gång en
katt ja knapt en råtta kunde komma dere-
mellan, så at något sådant djur, aldrig hade
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kunnat åstadkomma detta bullret; icke heller
såg jag det minsta tecken till någon ting; ej
heller war det den tiden på året då någon
nedfallande ispigg skolat skramla på wäggen,
hwilket dock war mäst sannolikt. Således
feck jag ej någon uplysning härom.

Nu hade jag ifrån Fagerberg bref som skrif-
wer, at hans Condition uphörde till Jul ef-
tersom en af hans Disciplar hade dödt, och
skulle då resa till Åbo ifall ingen ny Condi-
tion kunde fås. 
Ifrån min Far feck jag ock bref han skrif-

wer:
=== berättar at han hade köpt 3. Cateche-

ser för mina pengar, som efter anmodan gåf-
wos åt mina fadder barn, at han hade sålt min
gamla viol och dermed betalt min wäst hos
klåckaren m:m: och sedan: ”lät mig weta: om
du tänker eller kan hafwa någon utwäg, at
studera till Magister, det torde wara mycket
nyttigt för framtiden.” Min mors frågor om
lintyg, twättning, spisning m:m: och sist
wanliga hälsningar.
At blifwa Magister hade jag ännu aldeles

icke tänkt på såwida jag ej såg någon dager
dertill, ehuru det föreföll mig ganska förar-
geligt, at de kallade mig Magister då jag det
icke war. I swaret sade jag derföre nej till
denna frågan. Anhölt om litet pengar om det
wore möijeligt; samt bad at något litet hjort-
ron måtte sändas till Farbror Callmeijer.
Magister Saedenius swarade på mitt sista

bref som följer: 
”Min Herre!”
=== Gratulerar till mitt wälstånd och

gunst hos Herrskapet, ”så mycket mera”, sä-
ger han, ”som jag har äran at känna deras
ädelmod och Hennes Nådes fromma sinne.
Med särdeles wördnad och ljuft anser jag den
grace Hennes Nåd mig wisar, som med häls-
ningar kommer ihog mig, och ärhindrar mig

de nögda dagar och trefsamma stunder man
i den tiden ägde på Gullö Herregård; jag
glömmer ej Hennes godhjertenhet och men-
lösa nöijen. Himlen hugne Henne och dess,
så wäl, som alla andra mina wälgörare på de
nöijsamma orter, dem jag aldrig får igen!!!
Anmäl min djupa wördnad hos Fru Ma-

jorskan och lämna munteligen tilfälligt wis
wärdig Caracter af mig och mina anecdoter.
Säg Hennes Nåd, at min Wän feck jag först
se här i Umeå, där mitt lilla bröd war utsedt,
tils widare. Någon egendom feck jag med
min Kära Hustru, men 3:ne wackra barn äger
ock behag; en gåsse af ett års ålder lärer icke
hinna, som jag önskade, engång se och com-
plimentera mina wördade Gynnare och wän-
ner i Finland ===.
Unga Svanström är nu åter engagerad wid

tullarna som vice Tullskrifware, sedan han
warit som Handels Betjent hos Burgerus.
Hans Far är död. Nu ha Ume=Boerne fått bra
pengar för 5. nya skepp de bygdt och med stor
winning sålt.===.
Perge, perge! Solidis incumbere Studiis.

Wi ha en Biskopp, som är lingvist, och som
fordrar Hebraiskan och Græskan af alla ex-
aminandis, så at Herr Berlin har måst läsa sig
up deruti enär Han skulle stå Pastoral ex-
amen. De skryta nu af sina Gymnasisters in-
sigter. Valeas, faveasqv:
C: Sæden.”
Mig förundrade Svanströms tröga lycka

och underrättelsen om Biskoppens och Con-
sistorii pretensioner i examina war för mig
ringa tröst, som kände min swaghet i språken.

Sista dagen i October Månad hade Majorn
utsedt till examinations dag; ty han wille
höra hwad hans Söner mina Disciplar hade
förkofrat sig under min tid. Jag förhörde
dem derföre uti hans närwaro uti Christen-
domen, Bibliska Historien, werlds Historien,
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Geographien, Euclides och Franska språket,
af de 2:ne sista förstod Majorn ingen ting, i
hwilket jag dock mäst hade arbetat, och i
Fransyskan isynnerhet för at gifwa dem be-
grepp om grammatiska termer, delningar
och bruk såwida de ej läste, eller hade läst
någon Latin. Wid slutet förklarade Gubben
sig nögd med mitt arbete.

Nu inbröt Allhelgondagen, då man på denna
orten qwällen förut brukar at stöpa tenn om
sig och wissa Personer, såsom de om Nyårs
qwäll bruka i Westerbotten. Jag, som länge
warit barnslig och litet fåfänglig, gjorde ock
det samma, och stöpte om mig och min Frö-
ken jämte flera, dock särskilt för hwar och
en, men till slut började jag stöpa om mig
och min tilkommande Fästemö eller hustru
på en gång, detta gjorde jag rätt många gång-
or efter hwartannat; ty jag tyckte at det ej
blef så wackert som jag önskade derföre
stöpte jag åter om igen. Änteligen blef det så
ganska wackert och märkeligt i mitt tycke,
at jag ej nändes åter fördärfwa det. Det före-
stälte twänne Personer fäst i ett stycke, den
ena, som tyktes wara ett Fruentimmer, war
sirad med tydlig skinjång, krans och krona på
hufwudet samt en krusig bröstlapp och wän-
de sig emot den andra Personen. Denna åter,
som liknade en mans Person, bugade sig gan-
ska ödmjukt för damen, tycktes wara omgif-
wen af en kappa så at dess krops utseende ej
war så tydelig, den hölt sin wänstra hand på
sitt knä och hade den högra utsträkt långt
ifrån sig, likasom för at förhindra, at en orm,
som bet honom i samma hand, ej måtte
komma åt hans kropp. Häraf gjorde jag en
sådan uträkning, at jag, oaktadt någon Per-
sons ilska änteligen till slut skulle förenas
med en älskwärd maka. Dessa stöpta figurer
har jag ännu qwar i mina gömmor år 1793.

Den 8. Nowember hände mig åter något
oförwäntat. Hos Majorn war den dagen åt-
skilliga främmande, hwilka, sedan de hade
spisat och stigit upp från bordet, woro alla
församlade åt den ena sidan af salen jämte
gårdsens Herrskap, utom min Fröken, som
war sysselsatt med at taga åf bordet, och jag,
som satt på min wanliga stol. De wände mäst
alla ryggen åt rummet, jag mins ej af hwad
anledning förmodeligen för at beskåda nå-
got rart. I det samma och då jag minst för-
modade något, så kastar min Fröken en
Serviette på mig och i mitt knä i det hon
geck mig förbi. Jag blef deröfwer helt häpen
dels derföre at det kom så oförmodat, dels
ock och isynnerhet derföre, at jag fruktade,
at någon hade sedt det hälst Majorn, den jag
högeligen fruktade före. Jag tog straxt upp
Servietten och lade den på bordet så oför-
märkt som möijeligt war; och när jag straxt
derpå såg efter min Fröken, som hade satt sig
på andra sidan af salen; så såg jag huru hon
klappade med handen på sitt bröst med myc-
ken häftighet och såg på mig med träng-
tande ögon. Ach tänkte jag, hwad hon nu är
oförwägen! och salen full med folk! jag wå-
gade knapt se upp eller röras, af fruktan at
hon torde skrida till någon annan oförwä-
genhet, som på en gång torde uptäcka oss för
alla. Detta Hennes steg uptog jag såsom en
förklaring af Hennes ömhet emot mig, och i
det afseendet war jag dermed ganska nögd.

Den 11. suto wi på eftermiddagen och roade
oss med at spela durack, hwaruti Majorn äf-
wen tog del. Emot slutet af ett spel, kom
någon och ropte på Majorn Gripenberg, det
wore någon ute, som wille tala med honom.
Jag mins icke hwem, eller huru det war; men
som det war något owanligt, så geck icke al-
lenast Majorn ut utan alla Fröknarna och
unga Herrarna, utom min Fröken och jag
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som war allena inne. Nu, lärer läsaren tänka,
nu feck han då en gång ett önskeligt och
tjenligt tilfälle, nu få wi wäl höra hans kär-
leks förklaringar och hennes ömma swar! nej
hålt min läsare, förhasta sig icke, wänta ej
förhastigt ty det blir förgäfwes; ty till min
stora förargelse, stod kammar dörren öppen,
der Fru Majorskan war och jag fruktade at af
Henne antingen blifwa hörd eller sedd, der-
före wågade jag det icke. Alt hwad jag gjorde
eller kunde komma mig till war at jag gaf
Henne trumf Damen och knekten, till at åt-
minstone betyga min wälwilja, hwarwid jag
flere gånger med bekymmer såg åt kammar
dören dels för at wara försäkrad, at ej obser-
veras af Majorskan, dels ock för at wisa Frö-
ken, hwad det egente:n war, som jag frukta-
de före. Hade jag warit rätt tiltagssen, så
torde jag säkert kunnat framwiskat några
ord; men det war nästan at wänta något för
mycket af mig. Alt hwad jag sade när jag gaf
trumfarna war: ”det war skada, at Fröken
skulle blifwa durack i jånstes, war nu så god
och tag emot dessa trumfar.” Det hon wäl
gjorde; men tycktes dock ej wara nögd. Men
detta war knapt förbi förr än Herrskapet åter
började komma in den ena efter den andra.
Ju oftare Rikström war hos mig desto

större wänner blefwo wi, så at han ock för
mig förtrodde åtskilliga hemligheter och
hafda kärleks händelser, dock hade jag ännu
ej förtrodt honom något af mina.

Den 2. December, som war en söndag, geck
jag efter wanligheten upp i bönstund. Ma-
jorn läste altid sjelf, som sagt är. Nu satt Frö-
ken Magdalena där, som min Fröken annars
altid plägade sitta; men min Fröken satt bre-
dewid henne nästan skymt af spishörnet;
dock kunde jag se Hennes ansikte. Nu kunde
jag icke häida mig, at jag icke då och då efter
wanligheten sökte at upsnappa Hennes ög-

nakast, och jag hant ej mera än en eller högst
twenne gånger försöka det förr än jag derwid
såg min fröken stöta i sin syster Magdalena
och hörde Henne hwiska: ”Se! Herr Stenberg
ser på dig!” Detta skjedde wist 2. om icke 3.
gånger den dagen och äfwen de följande sön-
dagar någon gång. När jag detta märkte så
wiste jag ej hwad jag skulle tänka härom; om
du will härmed pröfwa mig tänkte jag, så
skall du finna, at mitt hjerta endast hörer dig
till. Derföre undwek jag med all sorgfällighet
Fröken Magdalenas ögonkast, men riktade
dem så mycket mera på min Fröken. Den
förra såg straxt efter med begärlighet när
hon af sin syster blef påmint, men när hon
fant at jag undflydde hennes blickar rodnade
hon och blef flat. Så snart bönstund war
förbi, så geck hon straxt in i kammaren och
som jag tydeligen märkte, med ymniga tårar
i ögonen. Ej långt derefter kom min Fröken
ut, som deremot war ganska mild och glad,
hon såg på mig och log så hjertans sött och
godt och likasom yfwades öfwer sin seger.
Ach tänkte jag derwid: mån du är så sinnadt
at du kan frögda dig öfwer din systers olycka
och motgång; det wore just ej så honete
tänkt; ty åtminstone fant dock jag något
medlidan: hos mig för Henne, änskönt jag ej
kunde swara till Hennes blickar.

Efter slutad middags måltid geck jag straxt i
min kammare för at i frihet få göra mina re-
flectioner öfwer en så oförwäntadt händelse
och för at fritt få öfwerlämna mitt hjerta till
sina känslor. Ach tänkte, jag wid mig sjelf,
skall jag kunna tro, at också hon är intagen
af kärlek, och det till mig? det är ju af hwad
nyss händt onekeligt. Skrif upp denna da-
gen! ja rätt denna dagen. Hwad är jag? en
fattig ringa man, at mig en sådan lycka
skulle hända? at wara älskat af så förnäma
Damer? Nu! nu har jag ju all den satisfac-
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tion, som jag nånsin har kunnat önska, ja
större än jag önskat och welat, för Hennes
begabberi om Gref Pehr (Se Pag: 363. och
följ: 2:dra Boken.) hwars egenkärlek hon nu
förgäfwes åstundar! Huru underligt och obe-
gripeligt går det icke till här i werlden! och
hwad är icke menniskan för ett besynnerligt
kräk! Se hon intages af kärlek och ömma
känslor och det ofta utan all rimm och rai-
son! Ty huru mycket förnuftigt är det det
wäl deruti, at jag älskas af dessa, eller at jag
älskar min fröken! är icke alt dårskap å ömse
sidor! Af slika betraktelser blef jag så rörd,
at jag fälde ymniga glädje tårar. Jag suckade
till Herren ungefär som följer: Store Gud!
huru otaliga äro icke dina wälgerningar emot
mig! huru fader:n och underligen har du icke
fört mig? Mig hafwer du uphögt utur stoftet
till denna lilla wärdighet, på det jag, fast en
nästan osynlig warelse, skulle kunna älskas
af Förnäma Fröknar! O! måtte jag kunna
taga mig tilwara at jag icke af sådant måtte
yfwas och högfärdas och tiltro mig något
wara det jag icke är! Jag tackade Gud lifligen
i mitt hjerta för all hans godhet emot mig,
och förundrade mig högeligen öfwer de för-
dolda medel och wägar Gud med mig tagit
för at böija mitt hjerta till kärlek emot ho-
nom; ty jag bedyrar, at ingen ting i werlden
har warit mägtigare at upwäcka en liflig an-
dakt hos mig än mina kärleks äfwentyr an-
tingen de hafwa aflupit efter önskan eller ej,
och dernäst åtankan af Guds faderliga om-
wårdnad om mig och underliga styrelse altid
synbar och wälsignande äfwen i det minsta
omständigheter i min lefnad, hwilken åtan-
ka merendels blef upwäkt af dessa äfwentyr.
Således wet Gud, at begagna sig af menni-
skans swagheter för at föra henne till sig.
Detta alt målades nu så lifligen för mina
ögon, at jag nedkastade mig på mina knän
tackade och prisade Herran för alt sådant,

samt bad honom, at han ock derefter täktes
lika nådigt waka öfwer mitt wäl och hjelpa
mig, at jag icke i någor måtto måtte försynda
mig, ty då jag fant menniskan så öfwermåt-
tan swag och saken så ganska wigtig och
ömm, samt sådan at hela ens wäl eller we
derpå beror så fant jag intet säkrare medel än
at helt och hållet öfwerlämna mig i Herrans
wård. Jag bad ock derföre nu om det wore
möijeligt, at jag en gång måtte förenas med
min Fröken; dock sökte jag at wara nögd om
annorlunda skulle hända, fast den tankan at
förlora Henne förekom mig något swår; men
mig till tröst, om så skulle skje, påminte jag
mig huru många andra, som måste bita på
samma hårda nött och ändock fått gifwa sig
tillfreds. M:m: sådana tankar, med hwilka jag
fant mig öfwer måttan tilfredsstäld och wäl.

Wid sådana tilfällen hade jag altid lagt ha -
ken på kammar dörren, på det jag måtte få
wara ostörd i mina betraktelser. Så gjorde jag
äfwen icke långt derefter en afton, då jag
enkom, som man säger, wille hålla min bön
för at anropa Gud om at kunna få Min Frö-
ken. Jag började min bön med hwarjehanda
ämnen som en Christen bör bedja Gud om;
Men just när jag skulle börja at tala i det
ämnet, som för denna na gången war huf-
wud anledningen för min bön; så ryckte
någon på dörren, jag frågte hwem det war
och feck höra at det war Rikström, den jag
genast släpte in. Som jag denna gången blef
störd i mitt upsåt så wille jag några dagar
derefter förnya saken; då jag precist på
samma sätt blef hindrat ifrån min bön om
detta ämnet. Då Rikström kom in frågte han
med förundran hwarföre jag så ofta in-
stängde mig och hwad jag i slika fall hade för
mig? Jag som icke wille säga honom den
rätta orsaken teg en stund något brydd och
förwirrad, som jag märkte, till utseendet;
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men änteligen swarte jag, at ”Bror kan wara
försäkrad, at jag ej hade något oanständigt
för mig, utan wille endast wissa stunder wara
allena”. Då jag märkte at jag på ett och sam-
ma sätt hade, twänne särskilta gånger, blif-
wit hindrad ifrån min bön i ofwannämnde
sak, så föll mig denna tankan in: Mån Her-
ren på ett sådant sätt will ådagalägga sitt
mishag till en sådan bön, och öfwertyga mig
om, at han den ej höra will. En sådan tanka
gjorde mig wäl något sorgse; men jag gaf mig
dock tilfreds och war nögd med hwad Her-
ren göra wille. Derföre företog jag mig aldrig
sedan, at Enkom bedja om den saken.

Jag roade mig ibland med, at för ro skull spela
i brädet med Herrarna Fendrickarna eller
Sergeant Lund när han war hos oss: och då jag
wid slika fall ej wågade taga wissa tag; så sade
altid Fendrik Nils åt mig: ”Hå === En rädder
gåsse såfwer aldrig hos någon wacker flicka.”
Härom will jag framdeles något nämna.

Min Fröken fortfor at hugna mig med sina
ömma blickar såsom förr; och likaledes Frö-
ken Magdalena, dem jag dock med all flit
undwek och derföre, för at så mycket mera
öfwertyga min Fröken om hela min tilgif-
wenhet, och äfwen upmuntrad af Fendrik
Nilses nyss anförde ordspråk beslöt jag at på
något sätt andraga mitt åliggande och min
kärlek hos Min Fröken; och annan utwäg
fant jag ej dertill än genom bref. Jag skref
derföre d:n 9. Decemb: ett sådant färdigt
tänkandes: Är det färdigt, så må wäl något
tilfälle yppas at få det i hennes händer. Men
tilfället wille icke yppa sig; jag war derföre
mycket bryd, och föll äfwen på den tankan,
at anförtro min älsta Discipel Claes at öf-
werlämna brefwet, hwarföre jag en mårgon
medan han ännu låg caresserade honom rätt
mycket för at i förwäg söka förwärfwa mig

hans fullkomliga tilgifwenhet; men när jag
nogare eftertänkte saken, så fant jag det ej
rådligt och förändrade derföre mitt beslut,
och war således i lika willrådighet.

Det war emedlertid för mig ett stort nöije,
at min fröken wiste mig sin wanliga ömhet
och mildhet och fast än det någon enda gång
tycktes såsom skulle Hon wilja beröfwa mig
sina blickar, så war derwid dock icke någon
waraktighet, och snart förswunno sådana
måln, och en liten händelse, i mitt tycke för
mig gynnande återgaf mig snart mitt förra
hopp: såsom till exempel: den 16. Dec: då wid
bordet draks win såwida där war främman-
de, så tog min Fröken, när man war färdig at
stiga up ifrån bordet, ett glas uti hwilket war
litet win och sade: ”Skål bror Carl”, men såg
dock på mig med en mine som öfwertygade
mig at hon mera mente mig än honom, som
war för mig ej liten förnöijelse. Och såwida
mitt sinne altid war upfylt af sådana tankar
war det ej under, at jag ock drömde om så-
dant såsom den 18. dito huru jag ganska myc-
ket ursäktade mig hos Fröken Magdalena at
jag ej kunde beswara hennes ömma blickar
och hon då gaf sig derwid tilfreds; men
twärt om förklarade för min Fröken, at hela
mitt hjerta och tilgifwenhet hörde henne
till, hwaröfwer hon högeligen gladdes m:m:

Den 21. feck jag ett bref ifrån Chore uti
hwilket han ibland annat skrifwer följande:
”=== Loffsman är för sin lidderlighet bort-
körd ifrån Callmeijers: som jag har hört skall
han blifwa betjent åt en wid namn Salonius
och resa med honom till Cuopio, ingen är-
sättning har jag fått för Calocherna. ===
1:ma Advent: Predikade jag swenska Hög-
mässan i Slåtts=Kyrkan och den derpå föl-
jande onsdagen i Domkyrkan.” &c: ===.
Ifrån Eken feck jag ock samma dag bref

414. 
1781. 

Novembris.

En rädder Gåsse.  

Beslut deraf.

415. 
1781. 
Decembris.

Skål Bror Carl.

Bref.

416. 
1781. 
Decembris.

370

Inl. bok 2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:49  Sida 370



och swar på mitt sista uti hwilket jag, i anled-
ning af Chores uttryck i ett sitt bref (Se pag:
396. Andra B:) blott på skämt, för at fylla pap-
peret, frågte honom: ”qvantum puella pro
nocte solvitar?” e: och detta helt menlöst utan
at wänta derpå något swar; men huru blef jag
nu flat när jag häruti feck större förtroende
än jag wille hafwa och war bedröfwad öfwer
en sådan uplysning; ty jag fägnades altid öf-
wer de personer hos hwilka jag trodde finnas
dygd; men oroades öfwer dem som förhölt sig
twärtom. Derjämte underrättade han mig om
at Sergeant Ridderstadt hade med hela sitt
hushåll flyttat öfwer till Stockholm och war
ärnad köpa sig en landt egendom i Swerige.
M:m:

Nu hade jag redan den 23. Decemb: inne och
mitt bref till min Fröken war ännu i mina
händer, och kunde ej på något sätt få det i
hennes händer. Men denne dagen kom Bro-
der Rikström till Haistila, då jag beslöt, at helt
och hållit anförtro honom hela saken, så myc-
ket mera som han förut hade lämnat mig sitt
förtroende, och äfwen i afsikt, at begära hans
råd i saken. Detta kunde jag ej så wäl gjöra
förr än han reste bort då jag följde med ho-
nom ett stycke. Hela saken anförtrodde jag
honom och tog fram mitt bref och lät honom
läsa det, och frågte om hans omdöme derom,
om det kunde passera för at lämnas till min
Fröken i anseende till innehållet. Hwarpå han
swarte: ”åh jo det är braf och sådant som det
bör wara; men” tillade han ”du bör ändock
skrifwa om det; ty detta ser likare ut at wara
en insaga än ett bref.” (ty jag hade skrifwit
det in folio på ett helt ark) ”wik” sade han
papperet ”in qvarto och sy ihop det, så ser det
tjenligare ut.” ”Men säg mig då: huru skall jag
få det i min Frökens händer?” Jag nämnde för
honom alla mina speculationer härom och i
synnerhet huru jag en gång war ärnat, at an-

förtro det åt min Discipel Claës men det af-
rådde han mig, sägandes: ”Han är wäl en braf
gosse; men är ännu ett barn; och han war ock
den som först uptäckte för sin Far det förtro-
ende, som war emellan Magister Avolin och
hans syster Fröken Eva, som de hade fortrodt
honom. Jag wet ej bättre råd än at Bror ger
det åt pigan Maria, nog bär hon det riktigt
fram till dess ägare.” Jag swarte: ”jag har wäl
ock tänkt på Henne men jag har den princi-
pen at ej anförtro åt Domestiqver sådana af-
fairer, såsom folk, som äro litet till at tro och
hwilkas moralité man så litet kan bygga på.”
Jag feck till swar: ”Detta är wäl sant; men Ma-
ria är i denna delen säkert ett undantag; ty det
är just hon, som ännu är brefdragerska emel-
lan Magister Avolin och Fröken Eva.” – ”Och
så fortfar då ännu deras kärleks handel?”
frågte jag: ”Jag har trod at detta warit länge-
sen alt, åtminstone har jag ej märkt det aldra-
minsta.” – ”Ja,” swarte han, ”den fortfar wist
med all den wärma som möijelig är och det
lärer blifwa fåfängt, at den nånsin skulle up-
höra.” Hwarwid han egenteligen wid detta
tilfället yttrade sig såsom jag har skrifwit pa-
gina 287. Andra Boken. ”Altså”, fortfor han,
”kan du säkert anmoda Maria om saken jag
wet det så mycket mera, som jag, som ock ofta
har måst wara deras brefdragare, äfwen i dag
har lämnat i hennes händer ett bref ifrån
Avolin till hans Fröken och tagit emot ett till
honom. ty sällan får jag tilfälle, at lämna det
till Fröken sjelf; men Pigan Maria är den som
är fac totum i detta spelet.” 
Altså beslöt jag at följa hans råd, och så

snart jag kom hem så war jag ej sen at skrifwa
om brefwet och ställa det i qvart format; då
jag feck det färdigt om Julqwäll.
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XIII. Capitlet.
Jul och Nyårs händelser m:m:

Så ofta wi woro till Kyrkan så hade man altid
qwarter hos en Dragon=Regementets Hof-
slagare, som bodde tätt därintill, hwarest
man wäntade för och efter Gudstjensten,
och hwarest jag ock mången gång undfeck
många ömma blickar af min Fröken. Der
hoppades jag at få tilfälle, at om Juldagen få
aflämna mitt bref antingen till Fröken sjelf
eller till Pigan Maria. Det förra war nu få-
fängt ty utom alla andra så war Gubben sjelf
med. Derföre aktade jag på pigan och ropte
henne till mig utom porten öfwerlämnade
Henne brefwet med följande begäran: ”Får
jag bedja Er wara så god och öfwerlämna
detta till Fröken Albertina; men så at ingen
ser det, och war för all ting tyst med saken”,
hwilket alt hon lofte.

Brefwet war af följande innehåll:
”Wälborna och Nådigaste Fröken!!!

Förlåt, Nådigste Fröken, den dristighet, som
min matta penna och darrande hand hafwa
wågat bruka, at lägga några halfstammande
och förströdda ord för Nådigste Frökens
ögon. Men ach jag märker redan, at lämpeliga
ord, tjenliga talesätt och rörande uttryck felas
mig, at kunna, i denna min aldra ödmjukaste
Supliqve inströ, för at ärnå ett önskeligt wil-
farande. Sagda begäran, den för Nådigste Frö-
kens ögon jag nu så djerft dristadt nedlägga,
består allenast af ett enda ord nämligen: för-
låtelse. Förlåtelse för det bägge mina ledare
(jag menar ögonen) så djerft och förmätit
hafwa wågat; at med Nådigste Fröken tala ett
språk, som har warit tydligt nog, at ej af Nå-
digste Fröken förstås, är allenast hwad hos
Nådigaste Fröken jag nu i djupaste ödmjuk-
het beder om: annat wågar jag ej hoppas
mindre begära. Sant är det wäl, at när jag be-

sinnar och eftertänker min låga Person, min
ringa härkomst, min fattigdom, mitt intet,
med ett ord: min största owärdighet; så lägges
min dårskap mig klarligen för ögonen och
derjämte mitt aldeles oförlåteliga brott, at jag
med mina alt för täta ögnakast (hwilka jag
dyrt försäkrar warit fria ifrån alla olofliga af-
sikter, och endast styrda af den renaste låga)
så ouphörligen hafwa er beswärat Nådigste
Fröken; och således billigt förtjent Nådigste
Frökens fullkomliga förakt. Men jag hoppas
dock, at Nådigste Frökens mer än synbara
ädelmod och ömhet ej lärer tillåta, at wägra
en så billig begäran; hälst om Nådigste Frö-
ken i nåder täcktes besinna, at jag är en swag
menniska, begåfwad af skaparen med den
böijelsen, som naturen hwar och en skänkt,
hwilken aldrig skall hos mig (såwida Gud
mig hjelper) öfwerskrida ärbarhetens och
dygdens gränsor. Och huru är det möijeligt,
at jag, som ett helt år, dageligen (om jag så får
låf at säga) af Nådigste Fröken blifwit benå-
dadt med de ömmaste ögnakast, dem jag har
warit så djerf, at till min fördel uttyda; utur
hwilka, utom fägring och behag äfwen lyser
de klaraste och härligaste strålar af ömhet,
beskedlighet, sedighet, ädelmod; men isyn-
nerhet ärbarhet och dygd, hwilka sista jag
förnämligast skattar högre än silfwer och
guld; huru är det möijeligt säger jag, at jag
skulle kunna emotstå så många pilar och om-
gifwas af så många band, utan at såras och
fängslas? Men ach: hwilka olyckliga sår!
hwad olyckliga boijor! wid hwilka jag intet
det ringaste har at hoppas. Kunde jag alle-
nast, jämte förlåtelse för min djerfhet, blifwa
af Nådigste Fröken benådadt med den mins -
ta ömhet och medlidande, ach! huru lycklig
wore icke jag då! men ännu lyckligare om ett
enda ord mig förärades, om hwilket jag wore
försäkrad, at det till min fördel blifwit fält;
men aldra lyckligast, om === Ach nu åter
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förglömmer jag min ringhet och owärdighet!
Ach! Förlåt Nådigste Fröken, förlåt dessa
mina uttryck, uti hwilka jag märker ånyo
hafwa förbrutit mig. Nej efter jag fruktar, at
mitt hitintils gjorda upförande icke allenast
lärer mishagat Nådigste Fröken, utan ock
redan förorsakat, eller ock framdeles torde
förorsaka Nådigste Fröken något förträt, an-
tingen af Nådigste Frökens syskon eller dess
Herr Far, så will jag befalla mina ögon at up-
höra med sitt språk, och försöka släcka hjer-
tat i dess olyckliga brand; på det at Nådigste
Fröken ej må något risqwera, eller dess heder,
om hwilken jag är ömmare än min egen, ej
må på något sätt lida: hwilket beslut jag så
mycket mera är twungen, at taga, som Nå-
digste Fröken sjelf en gång önskade sig så
fullkomligen swalt (Se pag: 394. Andra Bo -
ken.) Men ach! huru swag lärer icke jag wara,
at fulgöra mitt beslut, ja det torde aldeles bli
omöijeligt, om ej Nådigste Fröken sjelf be-
faller mig dertill, och låter mig förstå sin
wilja; derföre wågar åter hos Nådigste Fröken
jag i största ödmjukhet anhålla, at om Nådi-
gaste Fröken åstundar aldeles befrias ifrån
mina förmätna ögnakast det täktes Nådigste
Fröken då lägga ett finger på ögat, at jag deraf
må kunna sluta hwad jag har at hoppas. Och
får jag den befallningen, will jag den till
pricka fullgöra, ehwad ock mitt hjerta skulle
deremot säga; ty min skyldighet fordrar det,
min owärdighet befaller mig det, och Nå-
digste Frökens wälfärd och heder äskar det.
Men deremot skulle jag skatta mig för den
lyckligaste om jag finge uphäfwa detta mitt
beslut, och till bleka döden framhärda i den
kärlek, som endast brinner för Nådigste Frö-
ken Albertina och ingen annan. Det kom-
mer således an på Nådigste Fröken sjelf, at
befalla antingen wärma eller köld, och jag är
färdig at lyda, isynnerhet den förra. Wäl haf -
wa några få, ur Nådigste Frökens mun, fly-

tande ord uplifwat mitt hopp; men andra ord
hafwa det åter omkullslagit, så at jag nu mås -
te fly till förtwiflan; efter intet hopp är öf-
rigt. Dock försäkrar jag, at Nådigste Fröken
aldrig så länge jag lefwer skall kunna utplå-
nas utur min hog, utan skall altid Nådigste
Frökens wälgång wara min glädje, dess wält-
refnad min hugnad, dess lycka min lycka och
dess olycka min hjerteliga sorg. Hwarföre hos
Nådigste Fröken jag ånyo fördristar mig, at i
största ödmjukhet anhålla, det täcktes Nå-
digste Fröken anse mig såsom sin förtrog-
naste; då jag försäkrar, at Nådigste Fröken ej
kan någon ting så swårt befalla, som jag icke
skulle uträtta; ja, om det ock wore till min
egen nackdel. Och wore jag aldeles owärdig,
at få den nåden umgås ibland hederligt folk,
om jag någonsin skulle rygga af mina löften
det ringaste ord. Omsider bönfaller jag än en
gång at Nådigste Fröken ej måtte uppenbara
min dårskap för någon menniska, utan an-
förtro elden, at förgömma dessa förmätna ra-
der i en ewig glömska, samt at förstöra åmin-
nelsen af den, som måst förnöta sin tid i en
tärande förtwiflan, at han besinnar sig wara
aldeles owärdig at räknas ibland
Wälborna och Nådigste Frökens

aller ödmjukaste och hörsammaste T:re
Pehr Stenberg.
Haistila den 24. Decemb: 1781.” 

Sådant war mitt första kärleksbref, hwaraf
man kan se mina mångfaldiga griller och nå-
gon del af mina tänkesätt den tiden. Jag will
framdeles gifwa mitt egit yttrande derom. 
Nu war tiden at gå i Kyrkan, hwarest jag

satt med yttersta oro och bekymmer, och
bögde mig flera gånger ned i bänken och med
tårar bad gud at han måtte styra saken till min
wärkeliga nytta och förmån och bewara mig
ifrån någon sådan wändning deraf, som kun-
de störta mig i nöd och elände. med hwad me-
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ra, som till saken hörde, hwarwid jag helt och
hållit öfwerlämnade mig i Herrans hand.
Åter hemkommen satt jag i min kammare,

både med fruktan och bäfwan; men dock
nögd öfwer det jag hade afsändt brefwet; ty
det ångrade jag wist icke. Och då jag feck mat
bud öktes min fruktan ej litet, så at jag kom
med någon oro upp. Jag steg in uti Salen, men
där war ingen; ty Majorn war i sin frus kam-
mare med de främmande, som woro ankom-
na: om dören war igen eller uppe mins jag ej;
men Fröknarna woro i deras kammare, hwa-
rest dörren helt litet stod på glänt. Jag märkte
då, at så snart de sågo, at jag war inkommen,
så tycktes de andra wilja på spe animera, och
likasom skuffande, min fröken at gå ut och
taga emot mig, och det förekom mig såsom
sade de åt henne: Gå nu ut och trösta din kära
Adonis et: hwaraf jag straxt wille sluta, at alla
Hennes Syskon redan wiste åf brefwet och
kanske ock dess innehåll, då jag började fruk-
ta, at Majorn också wore derom kunnig, ty de
andra war jag ej stort rädd före. Änteligen
kom ock min Fröken, likasom dem till wiljes,
ut, och slog igen dören efter sig om jag mins
rätt samt såg på mig så öfwermåttan mildt
och gladt och likasom hon hade welat tacka
mig för brefwet. Hwilket på det högsta glad-
de mig i själen och förtog all min fruktan, så-
wida jag öfwertygades at brefwet icke alle-
nast war wäl uptagit; utan ock at jag war så
lycklig at äga Hennes kärlek, samt at Majorn
ännu wisserligen icke wiste åf något. At gå
öfwer salen till Henne och tala med Henne
hade jag ej hardies till dels för min wanliga
blygsell men förnämligast af fruktan för at
någon oförtänkt måtte komma utur kam-
rarna, och observera oss. Emedlertid kommo
alla snart in för at spisa, och jag blef aldeles
nögd och tilfridsstäld då jag märkte at Majorn
hade alsingen kunskap om saken.
Imedlertid kan ingen hafwa gladare och

frögdefullare Jul än jag hade detta året; och
Andra dags eftermiddagen fant jag fögden af
min inbillade sällhet af följande anledning.
Jag har förut nämnt, at Fröken Magdalena
kunde sjunga ganska wäl hwarföre ock Hen-
nes far ofta hade Henne at dermed roa hans
Främmande. Nu sutto de Majorskans kam-
mare full, Hwarest hon för sälskapet, jämte
många andra, äfwen sjöng följande wisa:

”Wår sällhets stjerna tindrar, 
Wår lycka mogen är:
Ej något mera hindrar
Den eld, som hjertat tär. 
den eld, som === tär
den e=e=e=e=eld, === tär. 
Hwarföre själen plåga
Med oro och beswär,
Då lika häftig låga
Twå ömma hjertan tär?
Hwarföre === hwarföre === själen plåga
då lika häftig &c:?
Wår sällhets stjerna tindrar” &c:

Flera gångor hade jag wäl förr hört Henne
sjunga samma wisa; men aldrig hade den
haft sådan wärkan på mig som denna gång-
en. Ja jag war nästan utom mig af Glädje och
kunde så mycket friare öfwerlämna mig till
mina känslor, som jag och mina disciplar, så-
wida det ej war mera rum i kammaren, sutto
i salen wid kammar dören, som war öppen,
där jag kunde höra alt hwad hon sjöng utan
at wara sedd af någon, när jag så wille. Mina
tankar härwid woro ungefär dessa: O! hwad
är icke jag lycklig nu, då denna wisans inne-
håll, nästan fullkomligen kan lämpas på mig;
ja jag kan nu wist sjunga: Wår sällhets stjerna
&c:. Men hwad lärer icke Fröken Magdalena
härwid tänka; hon som har den sorgen at
finna, det Hennes ömma ögnakast af mig så
sorgfälligt dageligen flys och undwikes, och
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måste ändock sjunga en sådan wisa, som är
twärt emot Hennes hjertats belägenhet.
m:m: Och derföre fant jag hos mig ett wär-
keligt medlidande för Hennes skull.
Men min inbillade lycksalighet fick en mer

än hastig och oförmodad ändalyckt, och in-
nan kort war äfwen jag brakt i den ställning,
som jag denna gången trodde Fröken Magda-
lena wara. Ty Tredje dag Jul, då jag om mår-
gonen satt i min kammare och skref något, så
kom Fendrick Nils in till mig helt oförtänkt
och hastigt, stödjer sig på bordet, och med
löije samt utan alt omswep säger ungefär som
följer: – ”Har icke Herr Stenberg skrifwit ett
kärleks bref till min Syster Albertina?” Man
kan tänka hurudan jag blef wid en sådan fråga.
Jag gjorde både jag rådnade och bleknade, och
swarte icke ett ord på frågan. ”Åh” fortfor han,
”tillstå saken, jag har ju sjelf sedt det.” Derpå
frågte jag: ”Men har Majorn och Majorskan
äfwen sedt det?” då han swarte: ”Nej.” ”för
Guds skull,” fortfor jag, ”om Herr Fendricken
kan förekomma det, så sök förhindra, at icke
saken måtte komma till hans kunskap.”
– ”Derpå skall Herrn wara aldeles försäkrad;
ty så nedrigt sinnade äro wi icke. – Men hwad
har warit Herrens afsigt med det där brefwet?
om jag får fråga.” Härpå hade jag ej lust at
swara honom; men sade endast: ”jag hoppas
at Herr Fendriken ursäktar mig och ej undrar
på mig i detta fall.” – ”Nej,” swarte Han, ”jag
undrar aldeles intet på Herrn i den delen, ty
nog känner jag saken så pass. Dock hade jag
nog lust at höra hwad Herrns egentliga afsikt
har warit?” – Men när jag ej gaf honom något
swar på frågan, så geck han sedan sin wäg.
Nu hade jag ny anledning till at grubla som

jag natturligt wis ej underlät; jag undersökte
hwart ord, som Fendricken hade sagt: Han frå-
gar mig om afsikten af mitt bref: Hwad skall
den kunna wara annan än öfwerensstäm-
mande med ärbarhet och dygd, han bör ju

finna det sjelf ofrågat? Men mån han will söka
mitt förtroende? och tör hända at han dertil
af min Fröken är anmodat, på det at wår före -
ning genom honom, såsom en medlare, så
mycket bättre kunde lättas och bringas till
fullkomlighet, Det jag tycktes kunna sluta af
hans glada och muntra sätt, at andraga saken
såsom ock af hans uttryck at han ej på något
sätt undrade på mig och min kärlek. Dessa
tankar gjorde at jag ångrade min förbehålsam-
het för honom, och beslöt at med det första
tilfälle lämna honom mitt hela förtroende.
Och huru gäste nu icke åter mitt hopp? Huru
tyktes jag nu icke redan språka med henne
och likasom hålla på at trolåfwa mig med
Henne? Med otålighet längtade jag derföre ef-
ter at få åter tala med honom; och jag war så
lycklig at samma dag det få göra. Jag tiltalte
honom med dessa orden: ”Herr Fendricken
frågte mig i jånstes, hwad afsikten af mitt bref
wore, derpå will jag nu lämna nöijaktigt swar.
Min afsikt har warit och är, och näst Guds
hjelp altid skall blifwa grundat på dygd och
ärbarhet. Jag har önskat blifwa så lycklig at
blifwa med Henne trolåfwad, och sedan med
tiden, om Herren will hjelpa mig till Prest och
en sysla där jag med äran kan föda mig och de
mina, få med Henne förenas såsom Hennes
maka och man” – Härpå swarte han: ”En sådan
tanka och afsikt bör Herr Stenberg alldeles slå
utur hogen; ty det är och blir dock i alla fall
en omöijelighet, at Herrn kan få Henne; utom
det at det kan blifwa mycket länge innan
Herrn kan få en sådan syssla, hwarmed han i
det fallet kunde wara belåten: Nej tänk aldrig
derpå, utan slå det aldeles utur hogen dertill
råder jag Herrn såsom dess wän.”

Öfwer detta hans tal blef jag både flat och be-
dröfwad och geck åter i min kammare i min
enslighet. Bedröfwad deröfwer at mitt hopp
skulle så platt till intet göras; och flat öfwer
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det jag icke wiste hwad jag skulle tänka om
min Frökens upförande emot mig och Hennes
tänkesätt och afsikter derwid: Ty ju mera jag
efterforskade saken och undersökte alt, desto
mera mistänkt förekom det mig, at Hennes
syftemål måtte hafwa warit och wara mindre
dygdiga och ärbara. Hwarföre skulle Hon då
wisa mig så mycken ömhet, såsom förut nog
tydeligen, menar jag, är ådagalagt? och hwar-
före skulle Hon med så mycken mildhet möta
mig när hon hade fått mitt bref? hwarföre i
så måtto wisa sitt hjertats wälbehag deröfwer,
om hon icke har haft samma önskan som jag.
Skall jag kunna tro at hennes afsikter warit
annorlunda än dygdiga, ogärna will jag wäl tro
det; men all ting tyks dock wilja sådant be-
sanna. Ty at Hon Har lämnat Fendrik Nils sitt
förtroende i saken är onekeligt, sjelfwa hans
sätt, at fråga mig om brefwet hwarwid han
tyktes wara så angelägen, samt hans yttrande
at han ej undrade på mig emedan han nog
kände saken, såsom ock at han icke straxt
första gången med ett enda ord såsom den an-
dra sökte afråda mig ifrån sådant, tyktes ju
gifwa tillkänna at hon hade bedt honom om,
at i ett sådant fall befordra Hennes önskan för
at koppla ihop oss, eller åtminstone at utröna
mina tänkesätt i det fallet och huru mycket
hon hade till at hoppas och wänta. Dertillmed
påminte jag mig ock nu Fendrik Nilses förr
omnämnda ordspråk: En rädder gåsse sofwer
aldrig hos en wacker flicka, det han denna tiden
hälst före Julen ganska ofta uprepade; han lä-
rer förmodeligen, tänkte jag, oförmärkt welat
upmuntra mig till någon mera djerfhet. &c:
Men å andra sidan åter, såwida jag önskade
finna Henne dygdig, och hade oaktat dessa
anledningar swårt wid at annat tro om Henne,
så sökte jag ock urskulda henne i mina tankar.
Mån hon icke kan önska trolofning med mig
och tänka annorlunda än Fendricken säger?
och mån Hon wet at Fendricken har frågt mig

härom? hwilka ursäkter tycktes mig wara nog
litet grundade. Dock wille jag ej annat än tro
det bästa om Henne i denna delen. Sedan fant
jag ock Henne mera indragen och förbehållen
emot mig än förr och tycktes fly mina ögna-
kast, hwaraf jag slöt at Herr Fendricken hade
sagt Henne mitt swar.

Till det instundade Nyåret hade jag skrifwit
en Nyårs önskan på wers, med samma Melo-
die, som: Barsöhlet på tre Byttor,93 och är N:o
13. i mina Poëtiska arbeten, den jag afsände
till Cousinerna Callmeijer, Magister Sæde-
nius, och mina Föräldrar i så god tid at den
skulle hinna fram till Nyåret, dock alt mu-
tatis mutandis till hwar och en; ett exemplar
lämnade jag ock till Majorn och Frun om jag
mins rätt, som wäl blef uptagit.

Nu befant jag mig i samma tilstånd, som jag
trodde Fröken Magdalena wara 2:dra dag Jul,
se nyss tilförene. Och Nyårs dagen Hade jag
tilfälle när jag stod bredewid ett skåp at til-
tala min Fröken med dessa orden: ”Jag an-
håller på det ödmjukaste om förlåtelse för
min djerfhet med brefwet.” Hwarpå jag ej
feck eller möijeligen kunde få något swar; ty
det war ej rådrum dertill. Jag försökte wäl
och beslöt nu, at afhålla mig ifrån mina ög-
nakast; men det föreföll mig nog swårt hälst
så länge jag ej hade märkt det i mitt bref om-
nämnda förbuds tecknet; Ty jag gjorde mig
ändock alltid i mina tankar ett hemligt fast
swagt hopp; och det war ej utan, at ju jag
icke tyktes finna någon anledning dertill uti
min Frökens ögon sjelfwa Nyårs dagen.
Strax efter Nyåret reste jag till Björneborg

och Thorsnäs Glasbruk då jag hälsade på alla
bekanta och wänner. Och utaf unga Ascolin
så feck jag låna några annotationer i Bota-
niqven och dess Terminiologie dem jag skref
sedan åf hemma; Ty i anledning af Majorns
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Fråga (Se pagina 370. 2:dra Boken) så wille
jag ej längre wara i okunnighet om saken,
och med tiden fant jag wärkeligen nöije i
denna wettenskapen. 

Ifrån samma Ascholin hade jag ock denna
tiden ett bref deruti han begär tilbaka dessa
annotationer när han skulle resa till Åbo, då
han ifrån Haistila krogen wille skicka bud på
mig för att träffas, som ock skedde. 

På Thorsnäs hade jag wärkeligen rätt nöij-
samt och ibland annat, så märkte jag äfwen,
at Björns Swägerska Maria wäl hade fattat
någon tillgifwenhet för mig, om jag aldrig så
litet hade gifwit Henne anledning dertill;
Men då nu mitt hjerta förut war fäst wid ett
annat föremål, så undwek jag altid med sorg-
fällighet sådant, dock med höflighet och
oförmärkt, efter min principe i denna delen.

Förr än jag reste hem, så begärde jag at få
2:ne sjunglas; ty jag wille gifwa min Fröken
och Fröken Magdalena hwar sitt glas. Jag feck
2:ne. Min Discipel Claës war ock med mig
följaktig på denna resan: och för at så mycket
bättre kunna bewara mina sjunglas hälbräg-
da hem, så lätt jag Herr Claës sätta sig frampå
släden och jag satte mig och hölt ett glas i
hwardera handen omlindade med näsdukar.
Ty jag wille för all ting hafwa dem båda hem
hela, på det jag icke skulle synas göra emellan
dem någon skilnad och derigenom åstad-
komma någon större upmärksamhet. Wi
körde nästan ända till Björneborg utan fara;
men då jag minst fruktade, så gaf det ena gla-
set en klang och war i smitter af den orsak at
Herr Claës, när han skulle slå till hästen, med
sitt spö slog för långt bakom ryggen. O! hwad
war jag icke förargat öfwer en sådan olycka.
Hela wägen blef nu för mig en öfwerlägnings
kädja åt hwilken jag skulle gifwa det qwar
warande glaset, i harmen hade jag wäl äfwen
slagit sönder det andra; men såwida de båda
hade begärt sjungglas, så kunde jag ej annat

än förwara det om det war möijeligt. När jag
änteligen feck det hälbrägda hem, så war det
mig omöijeligt annat, oaktat alla mina öf-
werlägningar till och ifrån, än at ge det till
min Fröken; men at det ej blef wäl uptagit
fant jag derutaf at hon straxt skänkte det
bort till sin syster Fröken Johanna: utom det
jag märkte, at hon war mislynt.

Härutaf föll jag på mina förra mistankar at
hennes afsikter torde hafwa warit mindre
dygdiga. Och nu, när jag med mera känne-
dom af werlden, läser igenom detta mitt bref
till min Fröken, så finner jag det, (undanta-
gande twänne ställen, där jag uttryckeligen
säger, at mina afsikter woro dygdiga och
oskyldiga) aldeles sådant, som en kätkjefull
Rickelhering skulle hafwa det skrifwit för at
begära ett rendes vous af sin sköna; utom det
at det äfwen war alt för submist skrifwit. Ty
när jag talar om den mig af skaparen skänkta
gåfwan, hwarmed jag mente den rena oskyl-
diga kärleken, huru lätt kan icke det förtydas
till något annat. Likaledes wid mitt tanke-
streck, där jag säger mig skola wara den aldra
lyckligaste om ===; men jag mente om Hon
wille blifwa min tilkommande maka. At jag
i brefwet nämnde Hennes namn skjedde för
at öfwertyga Henne derom, at Hennes Syster
Magdalena hade alsingen del uti min kärlek.
Ty min oskuld och okunnighet war så stor,
och jag hade förstådt de af mig lästa Romaner
så litet; at jag icke en gång wiste at taga mig
tilwara för en styl som war så twetydig. Der-
före kan det wara möijeligt, at Hon har tagit
en sådan förwänd mening deraf, och trodt at
min försäkran om min dygdiga afsigt endast
war satt dit för syn skull. Dock kan det wara
möijeligt at alla dessa mina gissningar äro
falska och hon likafult war oskyldig.

Den omtalta Madame Carén hade nu beslu-
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tit at fara ifrån Herrskapet och försöka, at bo
tilsamman med sin man. Men någon liten
tid förr än hon reste så tildrog sig, at jag en
söndag war rest till Kyrkan jämte åtskilliga
af Herrskapet, Majorn och äfwen Madame
Carén. Men som jag ganska litet eller nästan
aldeles intet förstod af Finska språket, så
kunde jag aldeles icke fästa min upmärksam-
het på Predikan. deraf hände, at jag oför-
märkt föll på hwarjehanda tankar och äm-
nen; uti hwilka jag war så fördjupad, at jag
icke wiste till mig sjelf eller på hwad ställe
jag war, ja jag war så tanksprid, (hwartil jag
ibland är nog fallen) at jag icke en gång
märkte at folk omgaf mig på alla sidor. Un-
der denna distraction ledde mina tankar mig
på en historiet eller anecdot, som war öfwer-
måttan löijlig (hwad det war för en mins jag
nu ej mera.) hwilket gjorde at jag började
skratta deråt rätt hjerteligt dock tyst. Utur
denna min dröm waknade jag däraf at jag
änteligen märkte at Madame Carén hade ob-
serverat mig. Och huru flat och orolig blef
jag då icke när jag fant huru mycket jag hade
förgått mig, och uppenbar:n ledt i Herrans
hus. Det gjorde mig hjerte:n ondt och jag
förgat ej, at straxt nedböija mig i bänken för
at anropa den alsmägtige Herren om nåd
och förlåtelse för en sådan synd, hwartil mitt
samwete sade mig skyldig; wäl icke af upsåt;
ty min öfwertygelse sade mig min oskuld i
det fallet; men dock oförtänkt; och ett wär-
keligt swaghets fel. Jag fruktade at någon
fler kunde hafwa det sedt, och at folket kun-
de tro at jag wore så lättsinnig, at ej hafwa
aktning och wördnad för Herrans hus, och
Gudstjensten eller at wettwillingar deraf
kunde taga anledning till ursäkter för sina
onda uptåger, och jag således hafwa åstad-
kommit förargelse och ondt efterdöme, det
jag altid så godt jag har kunnat har sökt at
undwika. Dock satt jag så till, at mitt löije ej

af många kunde observeras, som tilfreds-
stälte mig något.

När jag kom hem, så war Madame Carén
ej sen, at berätta detta för Majorn i min när-
waro. Detta förtröt mig wäl något: men jag
kunde dock icke förargas på henne deröfwer;
ty jag fant huru straffwärd saken kunde fö-
refalla henne, som icke kände mitt hjertas
tankar och menlöshet derwid. Och Majorn
underlät ock icke at sedan på 2. man hand
och på wackert sätt, på långt håll, föreställa
mig saken, ”huru Herrans hus bör hållas i
wördnad och aktning och man derstädes bör
anständigt upföra sig” m:m: hwarpå jag ej
synnerligt swarte och uptog alt med sagt-
mod af nyss ofwannämnde orsak.

Ibland de bref som jag i början af året feck
war ett ifrån Fagerberg i hwilket han säger
sig till Kyndelsmässan skola resa till Åbo, där
wi få råkas; ty jag hade ock beslutit at resa
till Åbo wår Termin det jag hade underrättad
mina wänner om. Till Nyårs önskan, så hade
han ock skrifwit en liten wers sådan han war
och lyder som följer.

”Jag önskar ett godt nytt år!
den Högsta som alt rår
Han hos dig städse blifwe
Han ledsage dig så,
At du ej annat kan än lyckans stigar gå.”

Det andra brefwet war ifrån min Far: som
skrifwer följande:

”=== Den omtalte nyheten” (Se pag: 373.
Andra Boken.) ”som jag förut lofwat dig har
jag intet förr kunnat nämna, och består der-
uti, at din älsta Syster i Herrans Namn tän-
ker ingå i ett Christeligt ägtenskap med
Jonas Erics son ifrån Hallen i Nordmalings
Socken, eller min Swåger Anders Ers sons
yngsta Bror; och tänke wi genom Kyrkans

436. 
1782. 

Januarii.

437.
1782. 

Januarii. 

Bref

438. 
1782. 
Januarii. 

378

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 378



Ceremonier låta det winna sin fullbordan
den 23. nästkommande Januarii. Wår hjerte-
liga önskan wore, at wid det tilfället hafwa
dig närwarande, om det intet wore en omöij-
lighet. Förleden Söndag bewistade wi din
Cousins Jon Israels sons Bröllop, som stod i
Sörfors. Din Cousin Stor Andreas är äfwen
gift med Johanna, som tjente i Morbror går-
den. Hans Jons son i Bjänberg är också gift
med med Matts Anders sons dotter i Deger-
näs. Jag ser med ömhet dina omständigheter
i penninge wägen” (ty jag hade i sista bref-
wet begärt litet pengar) ”men kan nu intet
deruti göra dig bistånd förr än det bulret hos
mig öfwerstått, som jag redan nämnt, då will
jag göra så godt jag kan hwarpå jag wet du
intet twiflar. Hos dit hederliga Herrskap är
du god och anmäler wår ödmjukaste Tacksä-
gelse för den gunst och godhet, som de stän-
digt bewist emot dig såsom en främlinge.

I denna sommar fans här alsinga jortron
och således har jag intet kunnat efterkomma
den skyldigheten at sända något till Morbror
Callmeijer. === wi längta alla sammans lika
mycket som du efter den glada dagen at få
råkas; emedlertid få wi å ömse sidor nöija oss
med dessa rader fast de äro mycket ofullkom-
liga, at stilla wår lystnad.” Sedan hälsningar
&c: Brefwet hade icke min far denna gången
sjelf skrifwit utan Farbror Ström som då war
där och hälsade till slut i egit namn.

Magister Sædenius, som couverterade
Brefwet hade i Couvertet skrifwit:

”Wid undfåendet af brefwet till Major
Carpelan” (N:B: jag hade under mitt Couvert
i sista brefwet ett ifrån Major Gripenberg
till nämnde Herre.) ”afsände jag det genast
med Posten till Skellefteå === hwilket
wördsamt anmäles jämte min ödmjukaste
compliment till Herrn och Frun. &c: ===:
Är han icke alt för hemsjuk så sök sin lycka
och fortkomst annorstädes efter wäl anlagde

ungdoms år. === &c:.”
a postille ”Ehuru det för min egen del in-

tet betyder, dock för andra här å orten, och
specielt för min Herres egen del, som stude-
rad, ursäktar han mig, at jag ger Competent
och rätt adresse till mig; hwarken in excessu
eller defectu bör den som följer:

Herren (vice Rectorn) wälärewördige och
Höglärde Magister Herr C: S: Umeå.”

Så många fägnande nyheter ifrån mina
föräldrar roade mig, och hälsningarna ifrån
både dem och Magistern frambar jag till
mitt Herrskap, och swarte på deras bref efter
omständigheterna Till min Far skref jag
ibland annat:

”Jag will, med Guds bistånd, anropa him-
melen om mina Föräldrars lycka och wäl-
gång. Måtte dock Herren höra mina böner!
Men jag beder ock på det ödmjukaste, at
mina Huldaste Föräldrar wille komma ihog
det löfte, som min Fader gaf mig uti sitt
första bref, hwilket min Far skref när jag
reste hemifrån;” (Se pag: 409. 1:sta Boken)
”nämligen at fälla trogna och innerliga för-
böner för min lycka och wälfärd; Jag beswä-
rar mina Föräldrar ånyo med at begära detta,
såsom det bästa arf jag nånsin har at wänta.
Kom ihåg, at jag bor på en främmand ort,
hwarest werlden är sig lik at locka och för-
föra; men jag förlitar mig uppå den alsmäg-
tigas hand och hoppas at han är mitt be-
skärm på mina wägar. Jag ber ock om förlå-
telse, at jag i största wälmening ärhindrar, at
så framt mina huldaste föräldrar wilja at Edra
böner för mig, inför Gud något skall wara
gällande, så må I se till aldraförst om hjertat
är rättskaffans för Herranom; ty Gud ser icke
efter ord eller Personer; utan blott till hjertat
och war sedan försäkrad, at en rättfärdig
mans bön förmår mycket när hon alfwar är.”
Man ser af post scriptum, at jag eij warit så
noggran med mina utanskrifter, hwarföre jag
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måste hålla till godo en sådan påminnelse.
Ej långt derefter hade jag bref ifrån Eeken

som efter wanligheten skämtade; men nog
groft det jag ej tyckte om och wille ej gifwa
honom anledning dertil och i så måtta blifwa
delaktig i hans fel, jag war wist ej emot
skämt, men jag wille at det skulle wara oskyl-
digt. Derföre beswarade jag hans bref i en
alfwarsam ton och likasom på långt håll wille
föreställa honom at sådant skämt ej gärna
kan med godt samwete drifwas. Jag lät ho -
nom ock förstå, at min förra fråga de solu-
tione pretii puellæ ej war någon mening med
och at jag om sådant ej ägde någon ärfaren-
het, som han hade trodt. Jag ursäktade mig
ock dermed för mitt alfwarsamma skrifwan -
de, at jag som bäst hölt på at bereda mig, at
innan kort predika i Björneborg.

Men nu till andra afairer. Trettonde dagen
tyckte mig åter at mitt hopp något litet wille
upklarna; ty som jag sökte at qwäfwa mina
förr omnämnda mistankar såsom otilbörliga,
så kunde jag ej släcka min låga, utan med be-
gärlighet gaf akt på alt sådant hos min frö-
ken, som kunde uttydas till min fördel, fast
sådant lärer dock förmodeligen bestått mer-
endels blott i min inbillning.

Men samma dag hände ock något annat. Ty
wid middags tiden, då Fröken Magdalena
war sysselsatt med at afduka bordet yttrade
hon sig, wid, det wi på twå man hand woro
inne i salen: ”Ach Det är beklageligt at det
är så kalt.” hwarpå jag swarte, utan at widare
tänka efter såwida jag trodde at hon talte om
den kalla wäderleken: ”Ja det är wist at det
är braf kalt; men jag hoppas at kölden ger sig
wäl efter hand.” men så snart jag hade uttalt
dessa orden så förstod jag först hwad hon
mente och at hon dermed wille beklaga at
hon hos mig fant så mycken köld emot så

mycken Hennes ömhet. Derföre ångrade jag
ock straxt detta mitt swar, fruktandes at
Hon torde uttyda det till sin fördel, hwartil
jag altid sorgfällit undwek at gifwa henne
anledning. Detta alt nämnde jag för Rik-
ström så snart jag träffade honom; då han
tilfredsstälde mig med det swaret, at det ing-
enting betydde; ty nog märkte hon, at Du ej
förstod Hennes mening och då kan hon ej
annat än göra slutsatser derefter, hwilket jag
fant mycket skäl uti.

Den 15:de i samma månad feck jag änteligen
den dom af min Fröken som jag i mitt bref
hade begärt; ty när jag geck ut så märkte jag
at hon wäl såg på mig, men ock derjämte
hade lagt 3:ne sina främsta fingrar på ögat,
hwilket jag dock så när aldrig hade observe-
rat; ty när jag ej straxt såg detta tecknet, så
wäntade jag det ej mera utom det jag hade
nämnt blott ett finger men hon nyttjade fle-
ra. Och till äfwentyrs torde Hon ock tilför-
ene gifwit samma tecken och jag för denna
orsak skull ej hade märkt det. Nu war ej an-
nat öfrigt för mig än at söka efterkomma
mitt löfte och lyda, det jag ock efterkom och
undwek at se på Henne i möijeligaste måtto
någon tid så länge det war mig tillåtit om jag
så får säga hwarom framdeles.

Då jag 2:dra Söndagen efter Trettonde dagen
(som jag förr har nämnt at jag beredde mig
till) Predikade i Björneborg, så spisade jag
middag hos Fru Auditeurskan Sundius, wid
hwilket tilfälle hon och Hennes Söner bryd-
de mig och frågte mig om jag älskade Fröken
Albertina? En sådan oförwäntad fråga gjorde
mig helt brydd. Men jag lät ej på det minsta
märka mig, utan gaf ett swar, som gaf til-
känna, at sådant wore endast folkprat och
osanning, och det med en alfwarsam ton,
som wäl icke uttaltes med hetta, dock så at
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de borde blifwa öfwertygade om sanningen
af mina ord, och åtminstone hade den wär-
kan at det på en gång afbröt alt widare prat
om samma ämne. Häraf märkte jag, at saken
redan började komma till allmänhetens kun-
skap, hwilket wäl oroade mig något mäst för
min Frökens heder skull, dock frågade jag ej
stort derefter utan tänkte: lät folket prata:
de skola någon ting roa sig med.

Samma gång reste jag ock till Thorsnäs och
hade med mig en Dansk Roman kallad Cle-
veland,94 den jag hade lånt utaf Herrarna
Sundius (Af Nils Sundius hade jag bref om
denna bokens lånande af 5. och 6:te delarne
dem han mig sände och begärte han af mig
låna Escola Gubbens brudskrift,95 som jag
länge har saknat och förmodeligen igenom
honom förkommen). Jag låg öfwer natten
hos Björns och läste mäst hela natten i
nämnde bok och det war mig omöijeligt, at
sluta förr än ljuset blef alt. Boken war wäl
skrifwen, och jag fälde många tårar om nat-
ten; ty händelserna, som däri lifligen förstäl-
tes woro så rörande at jag ej kunde afhålla
mina tårar; Isynnerhet war det Guds under-
liga och nådefulla försyn med menniskor och
dessas mångfaldiga och underliga öden här i
werlden, som mäst frapperade mig. At finna
huru många och nästan odrägliga olyckor
och swårigheter menniskan måste undergå
och at Guds osynliga hand likafult leder dem
till ett lyckligt ändamål är wäl bedröfwande
men ock derjämte ganska tröstefult.

Nu war den 23. Januarii kommen hwilken
dag war min älsta Systers bröllops dag som
skrefs i brefwet; Derföre trifdes jag då ej
hemma eller orkade den dagen at arbeta med
mina Disciplar utan beslöt at resa bort nå-
gon städs för at roa mig och jag fan dertill
intet tjenligare ställe än Fredricksfors Bruk
der jag kunde få råka min Wän Rikström, det

jag ock gjorde. Der förblef jag hela dagen och
äfwen den påföljande natten, men hade ej
synnerligen roligt emedan det föreföll mig
såsom hade jag kommit i otid, då de förmo-
deligen hade några angelägna göromål, hwar-
uti de genom min ankomst blefwo hind-
rade; Hwarom jag en annan gång frågte Rick-
ström då han sådant ärkände, Då jag före-
brådde honom, hwarföre han icke såsom en
wän sådant gaf tilkänna, så hade jag straxt
rest bort; och sådant hade aldeles icke förtru-
tit mig.

Jag hade wäl ock annars rest samma qwäll
hem igen; men det blef beslutit, at en Jung-
fru Wessman (om jag mins hennes namn
rätt) skulle följa med mig till Haistila, eme-
dan hon skulle träda i Madame Caréns ställe;
men hon kunde intet blifwa färdig förr än
om mårron då wi reste på twå man hand.
Herrskapet tykte mycket om at de feck sin
jungfru till sig: men Majorn yttrade sig än-
dock at han undrade huru jag wågade på twå
man hand resa med en ung och wacker
flicka för folkpratet skull. ”Åh,” swarte jag,
”för den saken är ingen fara; det wore ynke-
ligt om man ej skulle kunna wara så mycket
herre öfwer sig sjelf.” ”Ja derpå twiflar jag
wäl icke,” sade åter Majorn; ”men man måste
ock något hafwa afseende på allmänhetens
prat och ej gifwa dem anledningar, samt wa-
ra mån om sitt goda namn och rykte.” ”Ja
hafwa de ej annat at prata om”, woro åter
mina ord ”så kan wäl ingen hindra det.” Men
tänkte hos mig sjelf: Jag föraktar deras ilsk-
na prat då jag har ett godt samwete; men det
är dock ynkeligt och bedröfweligt, at en så
ringa och obetydlig sak ej får wara otalat,
och lära de här å orten hafwa en slät tanka
om dygd, när man icke en gång otadlat ett
litet stycke får åka tillsammans. Och jag för-
säkrar, at våra samtal under wägen, såsom
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ännu obekanta med hwarannan, woro gans-
ka obetydliga och blott om likgiltiga ting
men mäst woro wi tysta. Det är sant, at hon
war en wärkelig skönhet och det af den förs-
ta rangen; men efter mitt tycke war det dock
något i hennes anletsdrag som war mishage-
ligt, något sträft som jag ej kan beskrifwa;
utom det at min skönhet ännu så hårdt war
fästadt i mitt minne, at alla andra skönheter
woro för mig döda. Om denna Jungfrun får
jag framdeles tilfälle, at något widare tala.

Wid denna tiden kom en af Majorns äldre
söner som jag ej förr hade sedt, näm:n Hans
Hendrick Gripenberg med sin unga Fru hem
till at hälsa på sina Föräldrar såsom nygifta.
Han war en lång och wacker Herre, då Ca-
pitain wid Regementet, och Frun, som hette
Hansson96 war ock en skönhet. Med ett ord:
det war på alt sätt ett ganska hyggligt par.
Och det syntes tydligt huru de förnögde sig
i sin inbördes kärlek och huru lyckliga de
woro. Hwarwid jag tänkte: när skall den
dagen komma då ock jag skal blifwa likaså
lycklig, och det ser nu aldeles omöijligt ut, at
det nånsin skulle kunna skje med min Frö-
ken. Och dessa tankar woro ock sanna, och
den dagen war wist ännu ganska långt borta,
och många underliga öden förestod mig än
desförinnan at igenomgå, och Gud wet om
han nånsin upklarar eller upgår.

Nu hade jag som sagt är, sökt med all sorg-
fällighet en tid, at afhålla mina ögon ifrån at
åskåda deras behagliga object, det jag ock
tämmeligen mästerligt kunde efterkomma,
Men den 2:dra Februarii fick jag höra föl-
jande ord af min Fröken wid ett tilfälle, då
ingen annan kunde det höra och under det
hon mildt eller åtminstone med en läng-
tande mine såg på mig: ”Ach den som tor-
des.” Detta gjorde, at mina wanliga griller

åter började wakna, som jag hittils hade sökt
at dämpa, ty det förekom mig såsom hon wäl
önskade fortsättning af wår kärlek om hon
det wågade; men at förmodeligen Hennes
eftertanka rådde henne annat. Och dagen
efter tycktes mig wäl finna något hopp i
hennes ögon, men det war så ganska swagt,
så at jag ej annat kunde än ännu fortfara med
at undwika at åskåda den som så ofta satt
mitt hjerta i låga.

Men den 4. Februarii blef mitt hjerta bestor-
mat af en djup suck ifrån Fröken Magdalena
wid det hon geck mig förbi och såg på mig,
hwilket wäl oroade mina medlidsamma
känslor, men jag kunde ej göra något deråt
eller hjelpa saken.

Majorn och Frun tillika med min älsta Di-
scippel hade nu rest up till Tavastland. Dock
war, om jag mins rätt, en af Fröknarnas äldre
Bröder hemma; så at friheten ej war synner-
ligen större. Men den 7. i samma Månad res-
te den samma bort något litet. Och man
torde då tycka, at jag borde hafwa haft gans-
ka roligt i Fröknarnas sällskap; men det för-
hölt sig aldeles twärtom: jag geck ej opp förr
än till middagen, och besynnerligare och
sorgfullare middags måltid har jag aldrig i
mina lefnads dar bewistadt; Jag kan den ej
nog lifligt beskrifwa; jag will dock försöka.
Jag tror knapt at derwid taltes tre ord af hela
sälskapet. Fröken Albertina satt mycket sur-
mulen och mislynt och talte ej ett ord, följ-
akteligen kunde detta ej annat än straxt
smitta mig, så at jag blef straxt mycket sorg-
se och modfält, och satt ock helt tyst. Fröken
Magdalena såg mycket bedröfwat ut, så at tå-
rarna stodo henne i ögonen, då det följakte-
ligen äfwen war lika omöijeligt för henne
[---] ännu mer: Fröken Johanna [---] jag til-
förene ej det minsta hade [---], war på det
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högsta bedröfwat; ty hon fälde wärkeligen
tårar. Och kunde således ej annat än tiga. Frö-
ken Eva war ock tyst, men tranqvil och mäst
kalsinnig härwid, likasom ingen ting hade
angått Henne; Men min Discipel Carl, såsom
ett barn, som ej förstod sig på saken, lärer
warit den enda som war någorlunda munter
och som kanskje sade något ord, men som
dock blef nog litet såwida ingen wille swara
honom. Således sutto wi omkring bordet och
sågo hwar och en på sin tallrick och öste uti
oss så godt wi kunde. Ach store Gud! tänkte
jag, Huru är icke mennisko hjertat obegripe-
ligt och mer än underligt. Tänk om någon
opartisk nu oförmärkt kunde åskåda oss, som
wore klok och menniskjo kännare, jag undrar
Hurudana reflectioner han skulle göra öfwer
oss. Nu kom jag ock ihog min första besyn-
nerliga dröm på Haistila (Se pag: 278. 2:dra
Bok:) och huruledes alla Fröknarna stodo
rundt omkring mig. &c:. Efter slutat måltid
woro ej Fröknarna sena, at gå i sin kammare,
ej heller jag i min: Där öfwerlämnade jag mig
till betraktelser och mina hjertas känslor,
hwilka ungefär woro de samma som äro an-
tecknade pag: 411 i 2:dra Boken. Men i [---]
rade jag mig öfwer Fröken Joha [---] pa sorg.
Skall jag kunna tro, at ock Hon [---] intagen
af ömhet och kärlek emot mig? frågte jag
mig sjelf; Jo hwarföre icke lika möijeligt för
Henne såsom för de andre twå. Härwid på-
minte jag mig at Hon altid satt gent emot
mig wid bordet, och i anledning deraf torde
upsnappat mina ögnakast dem hon sig tiläg-
nat, ehuru jag icke hade observerat sådant, ja
icke en gång kommit ihog så tokigt. Widare
den omständigheten, at jag altid kuskade
Henne när man reste bort någon stans, torde
ock hafwa bidragit härtill. Men det som mäst
kom mig at tro sanningen häraf eller gjorde
hennes kärlek sannolik war det utmärkta låf-
ord och beröm som hon hade gifwit mig för

Madame Björn, (Se pag: 368. 2:dra Bok:) Det-
ta kunde wäl ej annat än smickra min egen-
kärlek men jag war dock ej särdeles nögd
dermed, emedan jag nu hade twänne at taga
mig till wara före, at jag ej måtte gifwa dem
någon anledning till hopp, när intet hopp för
dem kunde äga rum.

Jag har ej förr nämnt om at Majorn ibland
war ganska hård och sträng emot sina barn,
hwarpå jag wid denna tiden hade et weder-
mäle i det Han en dag wid bordet i främ-
mandes eller åtminstone i deras Cousins
Fendrik J: W: Gripenbergs närwaro på [---]
bannade sina frök [---] ken Johanna och det
[---] märkte at hon i minsta måtto h[---]e
förbrutit sig. Hon började derwid at gråta
och steg up ifrån bordet och geck i sin kam-
mare, åtföljd åtminstone med mitt medli-
dande.

XIV. Capitlet. 
Resan till Åbo.

Nu instundade tiden då jag borde åter in-
finna mig wid Academien så framt jag wille
bibehålla Academiska privillegierna, utom
det jag så mycket wäl behöfde at freqventera
Academien emedan jag blott 2:ne Höst Ter-
miner hade fått wara inne derföre wille jag
ock en gång få begagna mig utaf en wår Ter-
min. Majorn war icke deremot; men Disci-
plarna feck jag ej med: icke desto mindre war
Herrskapet så hederligt och rustade mig an-
senligt mat förråd, som jag skulle betjena
mig utaf om qwällarna och till frukost; Hwad
middagen angeck, så hoppades jag få samma
privillegier som förr hos Callmeijers. Men af-
talet war at jag åter, efter Termins slut skulle
komma tilbaka till min Condition.

Men förut [---] neborg för at [---] ner, hwil-
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ket jag [---] 10. Februarii. Som jag körde is-
wägen utföre ån så träffade jag en karl som
war sysselsat med at wittja laka=krokar. Hos
hono: stannade jag en stund, och som han
feck en någorlunda wacker lake, så köpte jag
den och gaf den åt Fru Sundius där jag wille
äta middag, hwilket blef mycket wäl uptagit. 

Sedan jag hade råkt mina wänner, så geck wi
om qwällen till Biskoppen (en tracteur som
så allmänt kallades och hwars namn jag har
glömt) och drucko om något litet. Wid sam-
ma tilfälle blef jag Bror med Ingengneuren
Saclén och des Bror Lars, Borgmästarens
söner; med Christian Jonson, Jac: Chyde-
nius, Chikonius och Carlson. Jag war owan
m[---] sådana öfningar, derföre föreföll det
mig ob[---]hagligt, Och äfwen ochristeligt,
hälst när ja[---] såg, at i nästa kammare fans
kärlet i hw[---]ket tidt och ofta skedde aftap-
ningar alt efter som nya intäkter trängde på.
Dett[---] föreföll mig omänsligt fäaktigt och
Gudlö[---] derföre war jag ej nögd och til-
fredsstäld innom mig sjelf. Icke heller drack
jag så synerligen mycket, fast de wille truga
mig derti[---]

Nu började jag efter hand rusta mig färdig
till resan. Dock önskade jag se om jag hade
at hoppas någon ömhet af min Fröken; men
jag bewärdigades icke med några strålar
hwarpå jag kunde bygga något hopp, ty min
Frökens ögon och upsyn woro den 17:de och
18:de nog mulna. Sistnämnde dag, som war
dagen före rese dagen så träffade jag Fröken
Johanna i min Förstuga, hon skulle gå i sina
bröders kammare uti något ärende. Med
Henne hölt jag där ett litet kort samtal om
min förestående afresa. Jag tilböd min tjenst
ifall Hon hade någon Commision på Åbo at
anförtro mig, så skulle det wara mig ett nöije
at den uträtta, hwarpå Hon tackade och

swarte: nej. Men under detta lilla samtalet
såg jag, at tårarna stodo Henne rätt ymnigt i
ögonen, hwarföre hon skyndade sig in i den
kammaren, som Hon ärnade sig. Då jag det
märkte styrktes jag i min förra gissning och
det ömmade mig wäl om Henne; men jag
kunde dock ej widare göra deråt.

Den 19. war rese=dagen; och litet förr än jag
satte mig i släden kom pigan Maria med ett
bref till Magister Avolin, som någon tid förut
war bortrester till Åbo, och sade: ”Herr Com-
missarien Avolin Hälsade Herr Stenberg rätt
mycket och bad at Herrn wille wara så god
och emottaga detta brefwet till Hans Son
och lämna det i Hans egna händer; ty han
sade at det war angeläget.” Jag förstod straxt
hwarifrån det war nämligen ifrån Hans Fäst-
mö Fröken Eva: jag tog derföre emot brefwet
och swarte: ”Hälsa mycket den som brefwet
har skickat (ty jag wet nog hwem det är) at
den samma skall wara aldeles säker at bref-
wet skall lämnas i ägarens egna händer, derpå
får det trygt litas.” Hwarpå hon tackade för
det goda löftet och geck sin wäg.

Samma dag före min afresa hade jag dock
den hugnaden, at af min Frökens ljufwa ög-
nakast tämmeligen blifwa upmuntrad, hwil-
ket åter uplifwade mitt förra förfalna hopp
och gjorde at jag reste bort tämmeligen nögd
och tilfredsstäld. Respengar och hwarmed
jag borde uppehålla mig i Åbo war endast
den lilla återstoden af mina löner, som war
wid pass 20. R:D:

Jag reste: och till qwällen tog jag mig frihet
at köra in på Cautua bruk för at få nattqwar-
ter hos Bruks=Patron Timm änskönt jag ej
det minsta war bekant i huset; ty jag hade al-
deles icke lust at ligga på gästgifwaregår-
darna. Hos Injegneuren Petræus reste jag wäl
in; men det war så tidigt på eftermiddagen,
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at jag ej kunda stanna för at ligga der, så
framt jag ej hade welat försumma min rese=
tid. Han bodde nu på ett annat ställe ./2. fjer-
dedels mil ifrån Lands wägen där jag sökte
upp honom. Denna gången förgat han icke
at fråga: om han finge tilreda litet mat åt
mig? (Se pag: 268. 2:dra Boken) Jag tackade
för Hans godhet, och swarte, at jag för denna
gången det aldeles icke behöfwa; utan är jag
nu hitrest för at tacka för sist åtnjutna wäl-
gärningar, och för at höra om Herrskapet
hafwa några hälsningar till Åbo: till exempel
modern eller någon annan eller någon Com-
mission, som jag kunde uträtta, så skulle så-
dant wara mig kärt. De tackade för tilbudet
men hade ej annat än hälsningar at anförtro
mig. Jag reste straxt dädan och stannade som
sagt är på Cautua Bruk, då jag straxt blef för-
der i Bruks Patrons kammare, där jag nämn-
de om mitt ärende hwarwid alls ingen swå-
righet gjordes. Denna Bruks Patron Timm
war en liten oansenlig något ålderstegen
gubbe, aldeles efter gamla werlden, och såg
ut såsom en annan kåhl=Mattes; Men war
ganska rik. Jag har sedan fått höra, at han är
Bror till Fru Lagmanskan Qwist i Umeå.
Hans Fru deremot, som är den förr omtalte
Capitain De la Myles älsta dotter, war just en
Stats Dame, mycket wacker, ung, rask, mun-
ter och ganska pratsam. På stället war ock då
en annan främmande Herre, den jag ej mera
mins hwilken det war.

Wid bordet, när wi spisade qwäll, och jag ne-
kade då Frun tilböd någon ny Portion; så tog
hon sig däraf anledning at berätta följande
Historiete: – ”I Curland, min födelse ort, wo-
ro twänne Studenter, som studerade tilsam-
mans wid en och samma Academie: den ena
war en Proste=Son, rik och klyftig, den and-
ra fattig och enfaldig, föröfrigit woro de goda
wänner. Wid Höst termins slut säger den rika

till den fattiga: Nu är Bror så god och följer
mig hem under ferien, så behöfwer du ej hål-
la dig sjelf, du skall må wäl hos oss och få alt
hwad du behöfwer, jag är wiss på at mina för-
äldrar se det gärna och ej tycka illa wara der-
om. Med ett så förmånligt tilbud war den
andra ganska nögd, hwarföre han tackade och
de reste. Inemot de skulle hinna fram till stäl-
let så säger den rika till den fattiga: Hör Bror
nu skall jag underrätta dig om en omständig-
het, som du bör känna förut: Min Far är så
sinnad at han will fägna sina gäster mycket
wäl, och om du will winna hans grace och yn-
nest, så bör du äta braf; ty ju mera du orkar
äta desto bättre tycker han om dig. Men den
som icke äter så mycket som han will på ho-
nom blir han onder, och då tar han up utur
wästfickan en älfenbens pipa och blåser på
den några gånger, och så snart betjenterna
det höra så komma de in med en Carbas då
Min Far slår och de hålla. Men som jag säger,
kan du äta braf, så behöfwer du ej frukta, då
har det ingen nöd. m:m: Saken war den: Gub-
ben brukte altid at blåsa på denna pipan wid
slutet af måltiden, som war ett tecken, at Be-
tjenten skulle då komma in med en mycket
rar ost såsom desert på måltiden och som han
mycket tyckte om. Hwad hände: när de kom-
mo fram och skulle spisa, så åt denne stacka-
ren den ena portion efter den andra, så at han
så när hade spruckit til dess at han änteligen
nödgades säga, at han ej orkade mera. Derpå
tog Gubben up sin pipa och blåste. Den Här,
up ifrån bordet och hals öfwer hufwud ut på
en dör, så at stolarna som stodo i wägen föllo
öfwer ända och så till skogs. Prosten och alla
wid bordet blefwo härwid på det högsta för-
wånade öfwer ett sådant språng och bråska
samt frågte: Hwad kommer åt karlen at han
så springer? och såg på sin Son. Denne åter
war färdig at spricka af skratt, då Prosten för-
stod at det war åter Sonens uptåger och
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skalkstycken och frågte honom huru saken
hängde ihop och hwarföre han sprang, hwil-
ket han då upriktigt förklarade. Kära gå då
nu, din narr och sök igen honom. sade Pros-
ten. Och hade han så långt sprungit in i sko-
gen, at han med möda kunde få rätt på ho-
nom. och då han änteligen fans kunde han
swårligen öfwertala honom at följa med sig
hem.”

Det föreföll mig som Frun med denna
historien wille alludera på mig, som hon för-
modeligen ansåg at wara enfaldig, eftersom
jag war blyg; men jag lätt ej det minsta mär-
ka mig, at jag på något sätt tog den åt mig.
Detta gjorde dock så mycket, at jag efter
wanligheten blef mera modfält och tänkte:
Skal jag då icke engång äfwen blifwa såsom
annat folk. Men det är ock troligt, at hon en-
dast wille roa oss dermed.

Här såg jag samma qwäll en lefwande och
tamd utter och det för första och enda gång-
en hittils.

Samma natt såf jag rätt godt, men hade
emot måron följande besynnerliga dröm,
den jag, såwida jag den mins wil berätta: Mig
tykte at jag war i en stor Stad eller i Åbo, der
kom någon på gatan som förföljde mig med
en bar wärja i handen; jag sprang undan så
godt som jag förmådde och tog min tilflygt
i ett port lidder, Där jag tycktes wara för ho-
nom fördold; men i det samma tycktes han
wara mig helt nära och wille igenombåra
mig; men någon tog mig i förswar och frälste
mig ifrån honom; och den samma war
halfwuxen, eller ock war den samma en Pro-
fessor, åtminstone war det i en Professors
hus, som jag tog min tilflygt, och derigenom
undkom min förföljares grymhet. Denna
obehagliga dröm reflecterade jag ej så syn-
nerligt på, till wi skulle äta frukost, då Herr
Bruks Patron Timm äfwen talte om den
dröm, som han ock samma mårgonstund

hade haft. Hwars innehåll war ungefär detta:
Han såg twänne en ung och en äldre sitta till
häst åtminstone war den äldre till häst. Den-
ne sednare förföljde den unga med mycken
häftighet, slog honom ock ner af hästen och
på marken samt hanterade honom mycket
illa. Jag förundrade mig öfwer likheten af
wåra drömmar, hwilket gjorde mig upmärk-
sam på dem. Ach Herre min Gud! tänkte jag,
Mån du på detta sättet wil warna mig för
någon hotande olycka, så hjelp mig O! Herre
och fräls mig i alla mina dagar; ty sjelf kan
jag icke förutse och taga mig till wara för
förderf och olyckan! Jag reste så, efter aflagd
tacksägelse, derifrån med liflig åtanka af
dessa drömmar, som gjorde at jag beslöt at
wara warsam uti alt mitt upförande.

Om qwällen samma dag kom jag fram till
Åbo men så sent eller klåckan emellan 9. och
10. Derföre sökte jag up Ascolin och låg hos
honom.

Dagen efter geck jag straxt till Callmeijers,
hwarest jag träffade en ny Slägtinge, som jag
ej hade sedt förr; nämligen Fru Ullbrandt
ifrån Uleåborg, Cousin Chores mor och Fru
Callmeijers Syster. Hon war en wacker men-
niska, och ännu hade hon mycket qwar utaf
sin ungdoms utseende. Professor Billmark
förgat jag icke häller at straxt upwakta. När
jag kom upp till Cousinerna Callmeijer så
sjöng jag för dem ock på deras anmodan den
nyårs önskan, som jag hade dem tillsänd,
som blef wäl uptagit. Fru Calloander eller
älsta Callmeijers dotter Magdalena war nu
under denna min frånwaro blefwen död, och
Hennes man stadd i sorgen och 2:ne Söner
woro så små at de ej kände sin stora förlust.
Cousinerna bodde nu i sin afledne Systers
förra rum, och Secreteraren eller Cousine
Calloander bodde i en kammare för sig sjelf
i trä bygningen, där han ofwan för dörren
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hade låtit måla 2:ne stora rosor med ett band
wid roten förenade. Den ena af dessa stod
frisk och rätt, men den andra war omkull
bruten och låg förwissnadd, men utur dess
båhl eller stubbe wäxte upp 2:ne små, men
frodiga rosor, hwilken device ganska mycket
frapperade mig såsom mycket wäl träffad.
Cousin Chore träffade jag ock hos Callmei-
jers där jag spisade och Farbror war ock nu
lika god emot mig såsom förr, så at jag där
feck fri middag. Eftermiddagen anwändes
till at tinga mig qwarter, som jag feck på
Ryssbacken i en gård, som hette Hongola, dit
jag flyttade in dagen efter.

Den första ledighet jag feck upoffrade jag åt
wänskapen i det jag redan den 21. skref till
Chydenius och Rikström. För den förra be-
klagade jag mig, at jag kom så sent till Åbo
om qwällen, nämligen när de sköna redan
hade aftaklat all sin granlåt och woro färdiga
at gå till hwila. &c:. Men för den sednare be-
rättade jag om min skilsmässa ifrån Haistila,
huru det par dagar förut såg nog rägnlikt ut
i min Frökens upsyn; men at der war skäli-
gen wackert wäder resedagen, samt at jag
lefde uti fruktan och hopp m:m:. Mina För-
äldrar skref jag ock till om min resa.

För säkerhet skull wid hwarjehanda förefal-
lande händelser så tog jag Prest Attest med
mig ifrån Ulfsby som lydde:

”Studiosen Herr Petter Stenberg född den
18. December 1758. har under wistandet wid
nedanstående församling upfört sig ärligen
och Christeligen, biwistadt Gudstjensten
flitigt, och begått den dyra nattwarden med
andakt: Hwaröfwer detta till ett wäl förtjent
bewis länder.

Ulfsby den 18. Februarii 1782.
Joh: Becker.
adj: Sacell: Gammelbyens:”

XV. Capitlet. 
Wistandet i Åbo.

Utom de publica lectioner, som jag biwis-
tade, som woro Professorernes Billmark,
Porthans och Lefrens, så hade jag ock några
privata Collegier, såsom hos Porthan uti Psy-
cologien, Cavander öfwer Rambaks Theolo-
gia Moralis, hos Adjuncten Deuche när det
led litet bättre fram öfwer Wöldikens The-
ologie hos Magister Tidegren öfwer Wirgilii
georgica, och hos Mag: Docens Tengström
uti Franska språket öfwer Telemaqve.97 Jag
skref scripta efter wanligheten hos Professor
Billmark. Isynnerhet war jag nu angelägen at
få komma in uti något Collegium Disputa-
torium; ty som wår Nations Inspector Pro-
fessor Bilmark sällan öfwer 2:ne gångor i
Termin hade tilfälle at i sådan afsikt sam-
mankalla oss på Nations möte, så wille detta
så litet förslå och jag wiste, at jag så öfwer-
måttan wäl behöfde en sådan öfning. Nu
feck jag af Herr Ascholin höra, at några af
Satacundenserna hade ett sådant Collegium
hos Professor Schalberg och rådde mig at be-
gära at få wara med. Jag war ej sen at gå till
nämnde Professor och anhölt enträget der-
om; men Professorn fant sig ej hugad at til-
städja mig det såsom warande af en främ-
mande Nation, han förebar at han ej kunde
tilstädja mig af fruktan at de öfriga Herrarna
torde det mistycka och ej wilja det tillåta.
Jag låfte då gå till hwar och en af dem, för at
få deras tilstädjelse, och bad om at i det fallet
få Herr Professorens tilstånd; men han wille
icke lämna sitt bifall dertill. Sedan jag unge-
fär hade utrönt dessa Herrars tankar, af hwil-
ka alla Björneborgs boer wore mina wänner,
och ingen war deremot, så geck jag åter till
Professorn, berättade Herrarnas yttranden
och förnyade min enträgna begäran; men
ännu want jag ej min önskan; utan han bad
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mig komma till honom nästa onsdag då de
där woro församlade, så skulle jag få afgö-
rande swar. Jag gjorde så, och när alla på Pro-
fessorns fråga gaf sitt bifall dertill, så kunde
han ej längre neka mig det: Men sade: ”Ef-
tersom Herren likasom har trängt sig in
ibland oss, så skall han ock nästkommande
Lördag wara Respondens, sätt derföre up
några theser och kom hit jag få se öfwer
dem.” Detta hade jag gärna önskat at få
slippa, åtminstone för första dagen; men jag
kunde på intet sätt undwika det, sedan jag li-
kasom hade tigt mig in med dem. Jag satte
då upp några så godt jag kunde: (N:B: detta
war första gången jag skulle wara Respon-
dens) af hwilka Professorn somliga behölt
och förbättrade och somliga Casserade och
tilsatte andra. Och när dagen kom förswarte
jag mig någorlunda efter wäntan. När det led
på Termin så började wi hålla ett annat litet
collegium Disputatorium hos mig, hwars le-
damöter bestod, utom mig, af Chore, Fager-
berg och en som hette Ekelöf, som jag denna
Termin hade blifwit bekant med. En af oss
war efter tour både Præses och Respondens,
och wi disputerte så godt wi kunde; men det
hade wi kommit öfwerens om, at när præses
ej längre kunde förswara sig, så skulle oppo-
nens concedera. hälst wi hade ingen, som
genom fullgiltiga skäl eller magtspråk kunde
afgöra saken. Hwad Psycologiska Collegium
angeck, så feck jag utaf Ascholin afskrifwa
några annotationer, som han feck af Bran-
der; ty at sjelf annotera kunde jag ännu icke.
Ty jag kunde bättre fatta och förstå hwad
som förestältes, när jag feck sitta ledig och
höra på med upmärksamhet; men när jag
skulle skrifwa så tycktes jag förlora hwad,
som taltes under det jag anteknade en sak
och förlorade således sammanhanget. Der-
före sökte jag häldre, at få afskrifwa andras. 

Wid det Professor Porthan läste sitt Psycolo-
giska Collegium, så yttrade han sig en dag:
”Orsaken hwarföre denna wettenskapen än-
nu är så litet utredd, är den at det är så få, som
hafwa gjort sig den mödan och observerat på
sin själs egenskaper, och ännu färre de, som
hafwa upteknat sina uptäkter. Om dock det
gåfwos många som wille upsätta sina lefwer-
nes beskrifningar, samt noga och omstände-
ligen beskrifwa alla sina händelser och käns-
lor derwid; så kunde en Philosophe sedan
deraf kanskje hämta mycket ljus till wetten-
skapens förkofring.” m:m: Detta uppmunt-
rade mig ej litet till at fortsätta detta mitt
påbegynta arbete ehuru planen är nog wid-
löftig. Ho wet tänkte jag om icke någon kan
hämta någon nytta häraf i detta afseendet.

Jag hade denna Termin haft tilfälle at få läsa
något litet uti Menoza, den jag mycket tyck -
te om; jag geck derföre till Professor Bill-
mark för at af honom begära Cautions sedel
på samma bok för at få låna henne på Bib-
liotheqvet. Han swarte: ”hwarföre skall
Herrn läsa den, det är ju en Roman?” Jag
swarte: ”det är icke så en Roman utan en bok
som är braf; ty den bewisar åtskilliga Chris-
tendoms sanningar” &c:. Häraf fant jag at
ehuru lärd och bok=kännare han än war, så
kände han dock icke den boken rätt; ty
ehuru i sjelfwa wärdet blott en dikt, så wisar
hon dock på ett artigt sätt huru en med
sundt förnuft begåfwad hedninge, dels sjelf
kan utleta, dels ock efterfråga, finna och
emottaga efter hand Christendomens san-
ningar. Således war min tid denna termin
tämmeligen uptagen; dock hade jag ej ännu
fått någon rätt läse=ifwer hemma. Dessa
woro de första annotationer, som jag wid
Academierne hade skrifwit och äfwen de
första privata collegier, som jag hade bewis-
tat; ty 1779. Höste=termin kom jag så sent
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in till Academien och samma termin 1780.
hade jag endast ett litet Collegium i fransys-
kan hos Magister Montén; och sanningen at
säga så wiste jag icke en gång, at det gåfwos
eller hölts några privata collegier. Detta är
wäl en ganska litet hedrande okunnighet,
men måste den dock ärkänna: Orsaken till
denna okunnighet war först at Magister Sæ-
denius wid min afresa ifrån Umeå wäl talte
om privata collegier dem jag borde biwista
wid Accademien, men förklarade icke hwad
det wille säga, och jag undrade hwad dessa
wore för ena sammankomster. Icke heller
kom någon af mina Cammerater at nånsin
näm-na om dem; men förnämsta orsaken
war at jag icke wiste hwad intimations taf-
lan98 eller hwad intimation wille säga. Nog
såg jag hwar dag at 2:ne swarta taflor woro
inmurade i bogårds wäggen wid Academie
dörren; men jag wiste ej hwartill de skulle
nyttjas, icke såg jag nånsin något wara derpå
spikat. Denna okunnigheten åter kom der -
utaf, först at jag ej hade kommit till Acade-
mien i början af terminerna Då mästa inti- 
mationerna wankas, men sedan och förnäm-
ligast at alla intimationer mäst spikades om
söndagarna och togs bort så snart folket
hade gått utur Swenska högmässan, derföre
kom jag aldrig till at få se dem, emedan jag
altid geck utur kyrkan till Callmeijers för at
spisa, då min wäg låg åt en hel annan sida af
kyrkogården så at jag omöijeligen kunde
blifwa dem warse. Men när jag Andra Sön-
dagen i Fastan skulle gå utur kyrkan i sälskap
med Ascholin, så säger han: ”Kom lät oss gå
och se på intimations taflan och se om där
är något intimerat.” Jag frågte då straxt be-
gärligt: ”Hwad är det för en tafla och hwar
är den?” – ”Kom följ med så får du se.” Det
skjedde och där woro några intimationer.
Huru flat blef jag icke när jag såg hwart det
bar, och förträtad på mig sjelf, som ej förr

hade skaffat mig underrättelse härom. Men
sedan försummade jag mig ej at se efter
hwad som kunde wara intimerad.

Min spisning war denna termin inrättad al-
deles på samma sätt såsom de förra och köpte
jag altid ./2. stop mjölk hwar qwäll utaf en
Enkefru wid namn Justander. Denna Frun,
då hon såg, at jag så beständigt och jämt lät
hämta mjölk derifrån, behagade hon höija
priset ifrån 6. öre till 8. Det jag sedan måste
betala, såwida jag ej wiste åf något annat
ställe at få den; men med rätta hade jag bordt
låta henne behålla sin med watten ofta up-
blandade mjölk; ty det gafs wärkeligen andra
som sålde mjölk som jag sedan fant ehuru
wärdinnan sade att den ej fans annorstädes;
ty hon wille ej gå så lång wäg efter den.

Denna wärdinnan, som war en beskedlig
och hyglig gumma, kunde aldrig minnas
mitt namn, hwilket något litet förtröt mig.
Men, såsom hennes barn, ianledning af, at
jag altid lät hämta mjölk ifrån Fru Justander,
kallade mig: Justanders Herrn så kallade
gumman mig äfwen så, det jag roade mig åt
rätt mycket.

Under det jag gjorde mina första upwakt-
ningar, så förglömde jag ej Biskop Hartman,
och hade jag derjämte till ärende at begära
veniam concionandi; ty jag tyckte det wara
harmligt och mycket förträtligt, at om jag
här eller där wille predika det då skulle blif-
wa mig nekat, af den grund at jag ej hade
förskaffat mig Biskoppens tillstånd dertill,
utom det at jag uti alt wille efterlefwa stad-
gar och constitutioner; ty, ingalunda feltes
det, at jag icke ändock feck predika så myc-
ket jag wille; men jag ansåg dock det andra
för at wara tryggare. Jag feck till swar, at jag
en annan gång kunde komma till honom nu
kunde jag ej få det. 
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Magister Avolin försummade jag ej heller at
upsöka och lämnade honom brefwet. och ej
långt derefter kom han till mig och begärte
låna pengar. Det jag ogärna wille; ty jag kän -
de karlen; men jag slapp honom intet, ty han
wiste, at jag hade något pengar det jag ej
kunde neka, såwida jag nyss borde hafwa fått
min lön af Condition. Jag lånte honom då 5.
R:D: 16. men med det uttryckeliga förbehåll
at innom sju dagar skulle jag hafwa dem åter
betalta; hwarom framdeles.

Ibland andra visiter hade jag ock at hälsa på
Nations Cammeraterna, jag geck derföre
ock till Reichardt och hos honom war äfwen
Broman, med dessa båda war jag ej synnerli-
gen bekant förut. Men när jag kom in, så
kom den ena först och den andra sedan och
med så mycken wisad wänskap kyste mig.
Såsom detta war något owanligt för mig, at
blifwa så bemött och jag ansåg mig nog ringa
i jämförelse emot dem, så wiste jag ej huru
jag skulle uptaga det; ty jag fruktade, at de
dermed endast will göra gäck af mig, och
drifwa begabberi med mig, och jag kom ge-
nast ihog min Cautua dröm, hwilket alt gjor-
de mig något nedslagen; men sedan jag efter
hand fant, at de woro upriktiga, så fägnade
det mig så mycket mera, at jag war så lycklig
at hafwa dem till wänner.

Då jag skulle hälsa på en annan Nations
Cammerat wid namn Hartman, så fant jag
honom ej hemma, men en annan Herre låg
sjuk i samma kammare. Med honom talte
jag något litet, såsom frågor: om icke Hart-
man bodde där? när han skulle komma hem?
&c: hwarwid jag såsom okänd kallade Ho-
nom Herre. Derföre, förr än han swarte mig
på något annat så sade han: ”Jag är Candidat
och heter Bonsdorf.” Jag swarte derpå ingen
ting hwarken till ursäkt eller annat; men

blef något flat och tänkte: Du måste wisser-
ligen hafwa en god dosis af högmod och äre-
girighet, som kan pretendera af en wild
främmande Din Candidats caractere och
sjelf påminner derom, det hörs huru litet du
såsom sjuk tänker på at förödmjuka dig, eller
på ewigheten. m:m:.

Min gamla wän Elias Krank war ock nu up-
kommen till Academien i afsikt at blifwa
Prest, jag drögde derföre ej länge innan jag
hälsade på honom, råkte honom också hem-
ma. Han hade en annan okänd till kammar
Cammerat. Jag fant honom uti all ting för-
ändrad emot förr; Det nöijet hade jag wäl ej
at se honom bemöta mig med samma förtro-
ende och wänskap såsom förr, ty han upförde
sig emot mig mycket indraget och förbehål-
samt. Och jag kan ej undgå at icke jag något
litet mistykte det; men så war jag så mycket
mera tilfredsstäld med honom på en annan
sida, som fullkomligen i mitt tycke, godt-
gjorde denna hans kallsinnighet. Tillförene
war han munter och glättig, nu mycket alf -
warsam och from; tilförene litet lättsinnig
och fri, nu war där ett stadgat wäsende och
beredde sig med all flit till examen. Med ett
ord han förekom mig såsom hade religion
gjort ett kraftigt intryck på honom, och helt
och hållit förändrat ho-nom, hwilket in i sjä-
len och på det högsta gladde mig. Lofwat
ware Gud, tänkte jag, som hafwer fullbordat
dit wärk på honom, nu har jag bästa hopp om
at hans lilla prophetia i anseende till honom
torde winna sin fullbordan. (Se pag: 92. 2:dra
Boken) Wi umgicks denna termin ganska
obetydligt med hwarannan och jag ursäktade
hans kallsinnighet i mitt sinne af ofwan-
nämnde orsak; Dertilmed war jag nu blefwen
något mera munter än förr hälst i Cammera-
ters och wänners sällskap, som til äfwentyrs
nu ej behagade honom. Han want ock sitt än-
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damål och blef Prest wid slutet af denna ter-
min tillika med sin kammar Cammerat och
den förr omtalte AEimelæus. Denna sist-
nämnde war redan förut gift med en Made-
moiselle som han hade häfdat förut. De reste
straxt derpå på alla tre till sina stationer och
Kranken till Kusamo, och sedan har jag ej
sedt någon utaf dem. Ryktet har dock sedan
sagt mig at Kranken skall wissa tider warit
mycket plågat af melancholie, om icke alde-
les af sinnesswaghet.

Den 4. Martii gjorde jag åter Biskoppen
en visite och förnyade min sista begäran, och
fick till swar, at han wille anmäla saken i
Consistorio, hwarmed jag geck min wäg
men tänkte: Har du icke såsom Biskop magt
at ensam bewilja en så liten begäran? Hade
jag wetat at till saken hade fordrats så myck -
en embarade så hade jag säkert ej begärt det.
Icke desto mindre, så Predikade jag ändock 
i Dom=Kyrkan onsdagen den 13. i sam ma
Må nad.

Icke långt efter ankomsten till Åbo hade wi
Nations möte hos wår Inspector Professor
Billmark, Då samtalet därstädes, under det
wi wäntade på somligas ankomst, föll på den
då redan brukliga oseden at Studenter kalla-
des Magistrar, hwarwid Professorn yttrade
sig, at sådant wore otillbörligt. m:m: Och
huru talet föll, så frågte han mig och Broman
&c: Om ock wi med en sådan titul blifwit
hedrade? Jag kunde då ej annat än tilstå det
såwida det war sanning. ”Jag kunde wäl tro
det.” sade Professorn och smålog. Jag tänkte
härwid: om folket wiste huru litet jag wore
tracterat däraf, så skulle de aldrig beswära
mina öron dermed. Och om jag med tiden
ser mig någon möijelig utwäg dertill så bör
jag gripa mig an. Ty at så kallas och intet
wara, är såsom ett slag wid örat: Men, ty wär-
re, ännu ser jag dertill ingen dager.

En eftermiddag då jag war hos Ascholin, så
samlades hos honom åtskilliga af Satacun-
densernas nation mäst Björneborgs boer.
Och efter samlingen war något stor så skick-
ades efter Öhl, och man drackom rätt guns-
tigt; wid hwilket tilfälle jag blef Bror med
Ascholin, Otto Brander, Carl Jonsson, den
äldre Saclen, Lars Saclen och Procopé. Wid
detta tilfälle wille de twinga mig, at dricka
mera än jag orkade, men jag, såsom owan
wid sådana öfningar, wille äga min frihet
derwid; med det tilläts mig icke, icke heller
slapp jag bort. Då nödgades jag, ehuru ogär-
na slå bort oförmärkt twäne glas bakom kac-
kelugn, och det ömmade mig at så förfara
med guds gåfwor; Men af twenne onda måt-
te jag utwälja det minsta häldre än dricka
wettet och hälsan ifrån mig. Änteligen lyck-
ades det mig, at tillika med Procopé rymma
ifrån dem, då jag fölgde honom hem och låg
hos honom den natten.

Den 22. i samma månad blef jag wid ett slikt
tilfälle Bror med Forsell och unga Brander. 

Wid min ankomst till Åbo skref jag straxt
ett ömt bref till mina Disciplar, uti hwilket
jag sökte, at med de lämpeligaste ordalag up-
muntra dem till dygd, gudsfruktan och fli-
tighet i läsning under min frånwaro, samt at
de ej borde bygga sin framtida lycka på sitt
Adelskap, hwars rätta wärde jag för dem för-
klarade, samt wiste, at en sådan heders=grad
wore intet annat, än en skamfläck hos en al-
deles owärdig ianseende till seder, kunskaper
och talanger med mera.

Nu feck jag derpå swar som jag fant wara
Majorns concept, de jag wil utförligen an-
föra, såwida det ådagalägger, huru wäl jag
stod hos Gubben, och at mitt bref blef wäl
uptagit af honom. Det lyder som följer

”S: T:
Herr Informatorns ganska gracieusa bref
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af den 23. uti nästförflutne Månad, har jag
för kort tid sedan haft den äran med besyn-
nerlig fägnad at emottaga, så wäl ianseende
till Herr Informatorns Lyckeliga framkomst
till Åbo, och hälsosamma tillstånd, som den
ömma wänskap Herr Informatorn icke alle-
nast under sin varelse här, utan och härige-
nom ytterligare på det aldra ädelmodigaste
sätt för oss och wår wälgång i framtiden be-
hagar betekna, då Herr Informatorn på ett
så upmuntrande och sinrikt sätt påminner
oss om wåra skyldigheter emot wår Skapare
den store och Alls=mägtige Guden, emot
wåre Käre Föräldrar, och änteligen emot oss
sjelfwa och Nästan.

Som Gudsfruktan är wishetens begynnel-
se, så skola wi ock igenom Guds nåd söka till
att beflita oss därom. Därnäst skola wi flitigt
läsa ock påminna oss de saker, som Herr In-
formatorn förut handledt oss uti. Wi hafwa
så mycket bättre tilfälle dertill, som wår Kära
Far dageligen sjelf har tilsyn öfwer oss uti wå-
ra Lärostycken samt skrifwandet, och fördelt
uppå wår Kära Bror Herr Fendrichen Nils
Fransyska läsningen Euclides och räknandet.

Hwad owärdigt af oss, om wi wore hoglö-
se at med upmärksamhet och flit nyttja den
korta lärotid wi qwar hafwa, då wi äro så lyc-
kelige at hafwa om wår wälfärd och up-
komst så ömsinnade Föräldrar, samt till wår
ledare en så tänkande och ädelsinnad Infor-
mator. Jag kan icke uttolka den tacksamhet
och högaktning som mitt hjerta hyser, och
mine Föräldrar hafwa med besynnerlig är-
känsla uptagit Herr Informatorns förbesagde
bref, samt bedja om sin tilgifna hälsnings
förmälan, hwarjämte jag tillika med min och
min Bror Carls tilgifnaste respect aflagd,
med oaflåtelig estime framlefwer Tits

ödmjukaste tjenare.
Claes Jacob Gripenberg.”

Sedan ett litet post scriptum, och ett dito
ifrån Carl Constantin Gripenberg.

En liten tid därefter skref denne sist-
nämnde mig ock till nästan af samma inne-
håll, såwida han ej förra gången hant.

Ifrån Eeken feck jag ock nu swar på mitt
sista bref: det lydde så:

”Wi Nicolaus Hendricus Eek med Decani
och Rectoris Magnifici nåde, Philosophiæ
Studiosus wid Kongl: Academien i Åbo, til-
bjude wår Älskeliga medbroder Theologiæ
Studiosen Petrus Stenberg, mycken nåd och
hälso, med mera godt som han sig sjelf önska
kan.

Wi hafwa bekommit eder skrifwelse till
oss af den 12. Januarii, och förnimma deraf at
I beredt eder på en Predikan. Det fägnar oss
oändeligen, at I wår älskeliga medbroder öf-
wen eder i det som är wackert och nyttigt,
samt prediken och lären verbum Dei för det
syndiga folket. Men wi förundre oss högeli-
gen, at ni ej weten per experientiam, qvan-
tum puella pro nocte solvitur: hwadan kom-
mer älskeliga medbroder talis ignorantio, ni
borde redan wid den ålder hafwa goda prin-
cipia in humanioris. Wi få nu berätta eder, at
wi Gudi lof ärom wid en god hälsa, och äro
nyfikna at weta wår medbroders nuwarande
tillstånd. Äfwen bjude och befalle wi, at äls-
kelige medbroder ej skall fatigera sig med alt
för täta predikningar, ej heller skrika så
hårdt, at rappningen i Kyrko=muren spric-
ker, och derigenom förorsaka det fattiga fol-
ket kostnad i dessa swåra tider. Ej heller
studera, fundera, tänka, meditera och grubla,
så at han blifwer confunderad, distret, och
slår näsan i dörposten när han går ut. Skulle
det ock hända, at älskelige medbroder skulle
blifwa confunderat, så är bäst at kasta boken
under bolet, gå ut i frisk luft, barfota när det
är smäll kalt, släppa några crepitus ventri et
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sic porro. Wi befalle äfwen härmedelst, at ni
Älskelige medbroder, med det första skrif-
wer oss till. Nästkommande Söndag, infaller
Kyndelsmässan eller sista Julen, hwarföre wi
i wänlighet förmana Eder Älskelige broder,
at då ej slå Eder för mycket lös eller rusta så,
at det spökar i öfra wåningen. Skulle det, som
Wi dock ej förmode, hända, at det skulle spö-
ka i öfra wåningen; så är säkrast, at dricka en
så kalt watten, taga in en god dosis af nykter-
hets pulfwer, och sedan lägga sig at sofwa i
Backi namn. Lät nu se Älskelige medbroder,
at ni wackert åtlyder wåra broderliga och
wälmenta förmaningar. Men det första hop-
pas wi bekomma skrifwelse ifrån Eder. Nu
innesluta wi Eder älskeliga medbroder i
Guds beskydd. Till yttermera wisso hafwa wi
detta med egen hand underskrifwit, och med
wårt sigill bekräfta låtit. Gifwit i Cabinettet
på wårt Residence Salmittu den andra dagen
i göije Månad, år efter wår frelsares börd Et-
tusende sjuhundrade ottatio twå.

Nicolaus Eek”
L: S: 
”P:S: Tag ej illa up min egen Bror, at jag

pratar så mycket persilja, det gör ju ej något
wänner emellan.”

Wid första genomläsandet af detta bref
förekom det mig, såsom wille han på ett iro-
niskt sätt försmäda mig för mitt sista alfwar-
samma och moraliska bref, det jag wäl något
litet förtröt; men när jag hant läsa post scrip-
tum så wiste jag ej hwad jag derom skulle
tänka; tänkte dock: det är säkrast hwila wid
hans egen förklaring men drögde ändock
med swaret tils jag hant något litet besinna
mig. Emedlertid fick jag innan kort ett an-
nat bref ifrån honom, uti hwilket han skrif-
wer som följer:

”Optime Frater!
Alt sedan den 11. Januarii har jag ej fått

någon underrättelse ifrån Bror förrän jag nu

af Bror Carl fått weta af Bror wistas i Åbo.
Af brefwet, som jag med skräddaren bekom
ifrån Bror kan jag förstå, at Bror blifwit för-
törnat på mig. Men oaktat det, så tar jag mig
nu den friheten, at skrifwa Bror til. === .”
Han begär sedan endast en grafskrift, utan
at skrifwa tokerier och skämt som förr.

Häraf gissade jag at han hade skrifwit det
förra brefwet förr än han hade fått mitt alf-
warsamma bref, och det således endast mås-
te hafwa warit blott raillerie och ingen
ondska deri, som tilfredsstälte mig; ty jag
wille icke på ett så oskyldigt sätt förlora hans
wänskap. Jag såg ock at han torde hafwa för-
stådt meningen af mitt bref, och det således
ej war utan all hälsosam wärkan. Derpå swar-
te jag honom och öfwertygade honom at jag
ej war förtörnat på honom. Derwid lät jag
honom icke det minsta förstå det jag hade
mistänkt honom för at hafwa welat begabba
och pika mig för mitt moraliska bref.

Ifrån Magister Sædenius i min fars ställe
feck jag följande fägnande bref:

”Min goda Herre!
Såwida det blef mörka afton för Eder

Fader i går innan han medhant skrifwa ===,
så lofwade jag at fullgöra hans önskan, isyn-
nerhet som han wille öfwersända pengar,
som jag wet wara både kärkomna och nö-
diga. Undra då icke at jag nu skrifwer å För-
äldrars wägnar ehuru jag för egen del är
skyldig ett tacksamt bref för betygad wän-
skap och upriktig wälmening; (näm:n Nyårs
gratulation på wers) det wittnar om ädelt
sinne och tacksamt hjerta emot den lilla
tjenstskyldig godhet, samt ömm och uprik-
tig, fast ofullkomlig wägledning jag i Mina
omständigheter kunnat åstadkomma.

Jag skyndar från detta, at litet omständi-
gare beskrifwa den ägta=handel, som lyck-
ligen för sig gådt emellan unga Bonden Jon
Erics son i Hallen och Eder Syster Anna Cat-
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harina. Jag bör Gratulera äfwen Eder öfwer
den händelsen af Försynen utsedd, ty efter
all mensklig utsikt, är den lycklig och fördel-
aktig. Brudgummen är den wackraste karl af
sitt stånd som jag wigt, såg ut och förde sig
an som en hurtig Major, på sin hedersdag, fri,
munter, nykter, nätt och geswind. Han gaf
sin Brud på deras bröllops dag som hemgift
eller mårgon gåfwa 50. lod silfwer, en owan-
lig sak i Umeå, är förmögen och har en sin
hemstad som föregångare hos sin rika Fadrer
i Hallen, men har wäntan och löfte at tillika,
framdeles bli arfwingar och ägare af sin Bro-
ders och Eder eller Brudens Fasters egendom
och nybygge på Malningen, nog förmånligt
redan. Hans Fader och Syskon hade aflagt en
silfwer kanna, förgyld, circa 100. lod till Bröl-
lops gåfwa; som wi drucko godt öhl utur,
utom 1000:de D: K:m:t circa Contant som
samlades på deras bröllops dag genom mina
händer, utur frikostiga, hedersamma och en
talrik hop gäster, det största lag och bästa
gästabud jag i Umeå bewistadt === brudpa-
ret hedrades ock med en bröllops skrift.

=== Man talte ock nog då om Eder med
önskan at I warit med at öka roen ===. Eder
Syster bor nu i hallen med sin man. 

Man skattar detta för ett lyckligt partie
för min Herres Syster, men himlen kan en-
dast med jämn wälgång det bekröna.”

=== Talas om god tid at förtjena pengar
för Allmogen.

”Innelykt följer nu en sedel på 5. R:D: spe-
cie swar om framkomsten förwäntas genast.

Contribuerar Herrskapet något till wis-
tandet wid Academien? Eller kan icke nu-
mera fås en Academisk Condition. Grip sa-
ken an med all ifwer i Studier; ty tiderna äro
fatala, när man som okänd skall bli wäl note-
rad i wårt Consistorio; wi dependera af 3:ne
spel=orrar där, som wrida per fas et nefas
den renaste sak.” === Han slutar med wan-

lig klagan öfwer sin tröga lycka.
”Sædén.”

Min Systers lycka fägnade mig rätt mycket
och jag drögde ej at beswara brefwet, samt
tackade för penningarna. Jag underrättade
dem ock om mitt wistande i Åbo. 

Ifrån Chydenius hade jag följande bref:
”Din klagan deröfwer, at du hant så sent

om qwällen till Åbo är wäl i wist afseende
grundat; men på en annan sida betraktad
tycker jag det war för dig en förmån; ty at få
tilträde hos en skönhet sedan hon nedrifwit
och spolierat sin glänsande Coëfure, som
bror berättar (han har förståt mitt bref orätt:
jag hade ej talt om något tilträde, utan at jag
kom till Staden i en sådan tid) är at komma
i Grefwens tid som ordspråket lyder, ty min
Bror: När kunna wäl skönheter wara mera
intagande än då de afklädt all konstlad pryd-
nad: deras naturliga prydnader få ju då fram-
lysa i sin fulla dager. Wår attention förwillas
ofta af de konstlade utwärtes prydnaderna;
men när dessa äro ur wägen rögda kunna wi
fästa all wår attention på de lifliga och sanna
prydnader. Förordsakar det ömma känslor i
själen när man får se en skönhet då hon är i
full ajustice mycket mera sker det när man
får träffa henne legert klädder i en liten un-
derstubb med bara bröst och armar och en
näsduk bunden om hufwudet. Men det må
wara huru som hälst så önskar jag så länge
jag lefwer ingen ting högre än at alla Britor
måtte wäl gå!” (Så kallade han flickor i all-
mänhet.) ”Om ej Britorna här i Ulfsby” (Ca-
pellan Branders döttrar) ”hade i Söndags
förbarmat sig öfwer mig i kyrkan === och
som snarast wändt sig om; at jag fått göra för
dem min compliment, hade jag sannerligen
warit tröstlös, men Gud signe dem, som
kommo ihog mig. Föröfrigt lär jag så förgått
mig emot dem, at jag föga har nu mera ap-
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parence om at få af dem några wänliga mi-
ner en gång. Mitt brott skjedde Söndagen
efter sedan du reste då jag besökte dem, sa-
ken wore för widlöftig at relatera, alt sedan
har jag ej heller törats söka deras sällskap.”
=== Han slutar med något raillerie. 

”Jacob Chydenius.
P: S: nämn ej något för Brander” (det war

deras Bror) ”at jag har peccerat emot Damer -
na. Känner du redan den Brita jag talt om för
dig, så säg at jag mår rätt braf. Jag håller på at
öfwerlägga om at resa till sjöss nästa som-
mar.”

Saken war den: han hade förut anförtrodt
mig at han hade blifwit något bekant med en
flicka i Åbo, och at det ock, när han der war,
hade warit tämmeligen godt förstånd dem
emellan och nästan till hälften trolofwade;
men at han nu mera ej synnerligen skötte der-
om (det war just samma Brita som han i Post
Scripto omtalar). Dock bad han mig wid min
afresa at söka upp henne och hälsa hen ne
ifrån honom m:m: Hennes namn och addrese
nämnde han för mig. När jag nu swarte ho -
nom på brefwet, så gaf jag honom ock at för -
stå, at jag ännu ej hade träffat hans Brita af
orsak, at jag hade förgätit hennes namn och
addrese med de flera förhinder som jag kunde
hafwa. (Härtill hade ock mycket bidragit den
stora blygsel som jag ännu denna tiden hade
för fruentimmer, som gjorde at jag hade als
ingen lust till at söka upp henne.) Men om
han ännu wille upgifwa hennes namn och
addrese så wille jag med all flit så godt jag
kunde tjena honom i denna sak. m:m:

Wid samma tid feck jag ock swar på mitt
bref ifrån Rikström. Och såwida det så wäl
tolkar hans ädla tänkesätt och huru wärdig
han war at wara den enda wän för hwilken
jag kunde hafwa ett fullkomligt förtroende
så will jag ord ifrån ord införa hans bref och
lyder som följer.

”Min Söta Wän och Bror!
Det grämer mig at jag ej oftare och snarare

fådt beswara dig på dina kärliga bref; men jag
hoppas du känner mine omständigheter, at
jag ständigt är öfwerhopad af tusende göro-
mål. Nu i sistledne Lördags kom jag ifrån Ta-
vastland där jag war i 3. weckor och wid min
ankomst fant nu dit senaste bref af den 21.
Februarii för mig här, hwaraf jag intagit din
wälmåga till flere Deruti upräknade fördelar,
hwilket mig oändeligen fägnar, och at Min
Bror wid dess afresa ifrån Haistila, profiteradt
af wackert wäder och behageligit rägn några
dagar förut, upwäkte hos mig ett eftertänke-
ligt nöije, i det glada hopp, at rägnet uptinadt
den förkylning som torde förmärkts på din
lilla åker hwarpå wackra wädret ofelbart
bordt följa, för at uplifwa roten på en förfal-
len wäxt, som kylan förorsakat.” (Min läsare
finner ofelbart at han alluderar på min Frö-
ken och dess upförande wid min afresa hwa-
rom jag hade skrifwit honom till. Se pag: 462.
Andra Boken) ”Dock bör du göra dig indiffe-
rent uti sådant Landtbruk, och syfta altid på
det som först bör skje, och hwaruti ens tim-
meliga wäl och högsta lycksalighet isynerhet
beror; Men till tidsfördrif kan du änteligen
roa dig med dessa Landtbruks afairer.

Ehuru min senfärdighet förorsakar någon
ledsamhet, lät dock ej dig afhållas ifrån at
någon gång besöka mig med dina skrifwel-
ser. Inryck äfwen en liten lefwernes beskrif-
ning om Magister Avolin, huru han upför sig
där med mera: Du wet jag är hans wän, det
samma förmodar jag du äfwen är, så mycket
mer, Edra Landtbruks ideer äro så öfwerens
stämmande, at I aldeles stådt nyrödningar
inwid hwarandras.

At Du yttrar dig lefwa uti fruktan och
hopp, förefaller mig ganska sällsamt; hwar-
före mitt öfwergripeliga råd är, det alt sådant
ej bör existera hos dig; Du bör allenast plöija
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och så, ty den Högste skall, som han oss lof-
wat, besörja om wäxten. I dessa dagar skall
jag göra besök på Haistila och sedan skall jag
åter göra luftsprång till Davidsland.” (en rail-
lent för Tavastland.)

”Intet nytt har jag at fägna dig med, utan
itererar det förra som är at få wåra inneslu-
ten uti din behagliga och wackra wänskap;
och skall det wara mig ett nöije at göra mig
förtjent af det samma.

Utan fruktan om reflectioner, gör jag en
liten erhindran, at du altid soutinerar din
heder med så anständigt sällskap och um-
gänge, som du tycker dig anstå, och altid
undflyr widlyftigheten så hädanefter som
härtils, därwid bör du säkert bruka noga at-
tention, ty man är ofta bedragen, då man
minst tror sig derom. Anledning härtill har
jag af Avolin, som är nog lättsinnig, hwilket
jag dock ej har anledning at tro om dig.

Lef sält min hjertans Bror, är det med
hwilken önskan du altid skall finna mig oaf-
låteligen framhärda. 

Din trognaste
J: Rikström 
Fredriksfors Bruk d:n 21. Martii 1782.

P: S: At slurf aldrig reflecteras bör förbe-
håller jag mig äfwen hos dig; ty det är ej at
anse såsom manqvement uti wänskap. Adieu
Söta Bror.” 

Jag fant mycken fägnad och upmuntran af
detta hans bref och påminte mig med nöije
hans ärhindringar, som jag fant war idel wän-
skapens ädla språk. Då mången inbilsk och
egenkär yngling hade till äfwentyrs uptagit
dem med förakt. Jag fant dem war hälso-
samma och rådliga at efterfölja; så mycket
mera som jag påminte mig min Cautua dröm.
Jag beswarade brefwet med all tacksamhet
och wänskapens lifliga känslor, och talte ock
något i samma ton om mitt nybruk m:m:

Nu war den tiden förfluten innom hwilken
Magister Avolin hade loft at betala sitt lån;
men ännu hade jag sedt hwarken honom
eller pengarna, och jag lät mig ej förtryta at
gå till honom och kräfja honom, men jag
feck ej så hastigt mina pengar igen, han lofte
ena weckan efter den andra och jag trött-
nade ej at lika ofta falla honom beswärlig
med mitt ledsamma kräfjande; ty jag behöf-
de så mycket wäl sjelf mina pengar så myck-
et mera, som han så uttryckeligen hade loft
mig dem tilbakas innom åtta dagar. Dock ut-
rättade jag dock med min enträgenhet så
mycket, at jag återfeck någon Riksdaler då
och då fast jag ändock icke innom Termins
slut återfeck hela summan. Om han hade
förhållit sig härwid på ett ädelt sätt, så hade
jag törhända warit mindre enträgen; Men
som han pluggade uti mig den ena lögnen
efter den andra och ofta gömde sig undan
när han aldrig så litet märkte, at jag kom at
söka honom så förfölgde jag honom så myck-
et mer. Ty ganska ofta war han borta när jag
kom; och en qwäll i half mörkret när jag för-
gäfwes hade sökt honom och kom åter på
gatan, så såg jag honom långt nere på samma
gata komma hemåt då jag war ärnad stanna
för at wänta på honom: Men så snart han
feck se mig, så wände han på ögnablecket
om och sprang med yttersta häftighet på en
annan gata. När jag märkte denna hans ned-
righet så geck jag hem, såwida det för denna
gången war förgäfwes för mig at wänta på
honom. Hade han warit upriktig och sagt: så
och så äro mina afairer det är för mig för det
närwarande omöijligt at helt och hållit beta-
la min skuld, så hade wi haft mindre förar-
gelse både han och jag, och jag hade kunnat
spara många fjät; men då jag nu så ganska
wäl kände honom och ej wille förlora mitt så
war jag outtröttelig, som änteligen efter
hand hade sin wärkan.
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Då jag en afton war hos Fagerberg hade jag
ett utwalt nöije med en af hans små Discip-
lar, som war wid pass 7. eller 8. år om icke
yngre; Med hwilken jag kom i samtal om
Gud. Det war en echarme at höra hans barns-
liga frågor, dem jag beswarte, under nedlå-
tande till hans begrepp så långt mig möijeligt
war. Huru wäxte icke hans nygirighet wid
mitt tal och huru spändes icke hans upmärk-
samhet och fattnings gåfwa wid hwart ord.
Han kom ibland med sådana fast barnsliga,
dock oförwäntade, ja jag wågar säga klyftiga
och fina frågor, och jag fant så tydligt huru
hans själ arbetade för at wilja förstå och be-
gripa hwad som war för henne mörkt; Så at i
hans närwaro och samtal skulle en wäl be-
vandrat och tänkande Psycolog kunnat göra
ganska wackra och många observationer an-
gående menniskans själ.

Fagerberg war ofta hos mig hälst om qwäl-
larna då han hos mig hade twänne collegier,
det ena i fransyskan och det andra uti at
dansa; hwaruti jag underwiste honom så
godt jag kunde; men måste tilstå, at han war
ganska klen at fatta och lära båda delarna;
Emedlertid war det för honom såsom fattig
karl en förmån at han för sådant ej behöfde
betala ut pengar, och jag feck derföre litet
mjöl at koka gröt utaf om qwällarna som
räckte så länge jag där war.

Jag har nämnt om min bekantskap med Herr
Procopé, som såg ut för at wara en skicklig
gåsse; men det drögde ej länge förr än jag på
Disputations Collegio hos Schalberg förnam
at han war ganska klen samt wida under mig
i studier ja långt sämre än Fagerberg, som
dock någorlunda kunde reda sig fram. Och
där fans ock flera, som åtminstone ej öfwer-
träffade mig. Häraf wäxte mitt mod något
litet då jag märkte at jag något när war dem

lik i kunskaper. Dock woro där någre rätt
snälla, såsom en Lagerström med flera.

Men Procopé war icke allenast klen i kun-
skaper, utan ock hans tänkesätt lärer warit
mindre ädelt som af följande torde synas. När
några utaf mina wänner ibland någon efter-
middag kommo till mig, såsom Ascolin, Jon-
son och Brander med flera, så skickade jag
efter något litet öhl ibland, för at wisa dem
min wälwilja emot den wänskap de mig hade
bewist, så mycket mer, som de ofta trakte-
rade mig på deras dryckeslag, Några dagar
efter de hade warit hos mig så kommo de åter
till mig en hop utaf de samma utom Ascolin,
och ibland dem war äfwen Procopé, som til-
förene ej hade warit hos mig. Jag fant eller
rättare gissade at ändamålet af besöket war
endast at ånyo röna min frikostighet såsom
förr; men jag fant mig icke för denna gången
derwid, emedan jag icke hade råd der till eller
wille gifwa dem en wana, hälst de woro så
många, och jag fant at jag deraf skulle hafwa
alsingen förmån; ty deras wänskap war mig
likgiltig när den endast hade öhlet till grund
och orsak. Dock hwad Procopé angeck så fant
jag mig wäl icke i anseende till honom dertill
obenägen såwida jag ej förr hade haft tilfälle
at wisa min wälwilja emot honom, men
kunde det icke denna gången åstadkomma af
ofwannämnde skäl och för de andra skull.
Änteligen gingo de bort sedan de hade suttit
och pratat en stund och när de märkte at
deras hopp och uträkning slog dem felt. Wid
bortgåendet märkte jag tydeligt huru har-
men och ilskan lyste i Procopés ögon; ty han
tog afskjed med en öfwermåttan kärf, gapan-
de och grinande mine. Jag slöt då deraf, at de
andra hade underrättat honom om min fri-
kostighet emot dem och at de änkom hade
tagit honom med för samma ändamål, samt
at han trodde, at jag för hans skull allenast
denna gången ej wille wara frikostig. För

Samtal om Gud.
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denna gången gjorde jag ej derwid någon wi-
dare anmärkning; men när jag ej långt deref-
ter träffade Procopé och fant honom ganska
twär och kall med samma ilskna mine så ofta
han såg mig; så fant jag huru långt han war
ifrån at hysa ädla tänkesätt, som af en så lum-
pen anledning kunde förbyta wänskapen uti
ett owärdigt hat, samt huru litet han war
wärd min wänskap och högaktning, och
ifrån den tiden sökte jag aldrig mera hans
sällskap. Han öfwergaf sina studier hösten
derpå och blef underofficer.

I slutet af Martii Månad drömde jag en natt
huru jag promenerade på Landswägen öster-
ut ifrån Haistila och ledde min Fröken under
armen och hade derwid öfwermåttan nöij-
samt m:m:

Samma dag på eftermiddagen där jag satt
i mina göromål öppnades helt hastigt dören
och en Herre syntes, som redan räkte mig
handen förr än han hade hunnit sätta foten
innom dören. I denna utomordentliga has-
tigheten kände jag honom icke och började
undra på en sådan ådagalagd bekantskap;
men huru förtjust blef jag icke när jag i det
samma hörde honom säga: ”Si god dag min
bästa Bror” och såg min Wän Niclas Eek hos
mig. Med stort nöije glammade wi tillsam-
mans. Och det war wid detta tilfälle som jag
skref werserna (No 15. och 16. uti mina Poë-
tiska arbeten) öfwer hans Fästmö i Stock-
holm, den han dock hade liten apparence at
få. Wi skildes åt med förnyad wänskap. Och
i anledning af nyssnämnde dröm får jag an-
märka, at jag flera gångor har observerat, at
så snart jag har drömt om någon af mig högt
ansedt eller älskad Person, så har jag meren-
dels snart helt oförtänkt fått råka någon god
wän och bekant.

Wid samma tid hade jag ock en annan dröm.

Mig tycktes at jag satt på en stol wid det ena
fönstret i min kammare, då en ganska stor
orm slingrade sig rätt häftigt omkring mina
ben. I det samma tycktes mig, at en stor spis
war i stället för kackelugn, som war upfylt
med en myckenhet spånor, som bran, fast ej
med häftig låga, dock med mycket glödgande
och gaf en stor hetta. Jag tyckte mig då, til-
lika med en annan okänd Herre, wara mycket
sysselsatt med, at med käppar och tänger
häfwa denna ormen upp i denna heta brasan;
wi arbetade rätt länge härmed och han sling-
rade sig alt undan; men änteligen fingo wi
honom dit och höllo honom där til dess han
war bränd till döds, hwarpå wi drogo honom
ut på golfwet igen, då wahr och blod rann
utur sidan på honom. Därpå tycktes jag ligga
och sofwa uti min säng, men tycktes wakna
där utaf at den främmande Herren tog or-
men i sin hand och drog honom öfwer mitt
bröst som war bart, då ormens kyla åstadkom
någon rysning hos mig men intet blef jag
rädd. Denna dröm wille jag på samma sätt
förklara som den som är anteknat pag: 190.
191. Första Boken och kom ihog min Fröken
den jag trodde at han skulle angå.

Min läsare torde utan twifwel finna mig
mycket fåfäng och löijelig som så ofta anfö-
rer mina drömar likasom jag derpå skulle
sätta mycken lit. Och det kan wäl så synas
och till en liten del wara sanning; ty ho är
som icke i någor måtto är något litet barnslig
och fåfäng. Dock är det långt ifrån at jag
nånsin har därpå satt någon wärkelig tro
eller förlitande. Dock har jag ej kunnat und-
gå at observera drömmar som har warit be-
synnerliga för at se huruwida de i någormåt-
to skulle upfyllas, och jag måste tilstå at det
ofta wärkeligen har händt mig det jag har
drömt och till och med samma dag; såsom:
en natt drömde jag på Haistila at jag feck
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silfwer pengar af någon och samma dag på
eftermiddagen feck jag af Majorn till skänks
om jag mins rätt, eller på lönen 1. Riksdaler
och något litet till; och framdeles får jag til-
fälle at bestyrka det samma, så at det är min
tanka, at fast den är mer än dåraktig som sät-
ter lit till drömmar, så må man dock ej alde-
les förakta dem alla, men låta tiden förklara
dem. Och såsom menniska så är man föröf-
rigt ej altid Herre öfwer sina tankar, at icke
några skola insmyga sig emot ens upsåt i an-
ledning af wissa förklaringar öfwer dem som
man tiläfwentyrs tilförene kan hafwa hört.
Och som jag har loft at upriktigt uptäkna
icke allenast mina händelser utan ock mina
tankar wid alla tilfällen såwida jag dem
mins; så åligger det ju mig at äfwen anföra
mina drömmar och mina tankar derwid.
Men förfogom oss åter till min historia.

Jag har omnämnt at jag hade Collegium i
Fransyska språket hos Philosophie Adjunc-
ten Tengström. Härwid brukte han den tou-
ren, at sedan wi hade läst och explicerat i
Telemaqve så frågte han oss för mera öfning
skull i anledning af texten wissa phraser på
Swenska dem wi borde gifwa på fransyska.
Det wi gjorde så godt wi kunde, och utan at
skryta, så swarte jag nog så godt som någon
annan och ofta när de andra tego. Detta för-
tröt unga Lars Saclén innerligen, det han mig
sjelf lät förstå, och hwad han ej sjelf sade så
feck jag af Ascholin höra hans utlåtelser om
at jag wille framför andra skryta och wara
näswis at swara med mera. Derföre för at ej
gifwa honom wärkeligit skäl till sitt misnöije
så teg jag för at lämna honom och de andra
tilfälle at swara och wisa sin styrka; men när
det mer än ofta hände at ingen, efter en lång
stund, gaf något swar så tyckte jag det war
harmeligt at wi åtminstone ej skulle försöka
at swara, och swarte då sjelf så godt jag kun-
de. Hwilket altid lika illa blef uptagit af Sac-

lén och jag war så olycklig at förlora hans
wänskap, om jag så får säga om en wänskap
som war mig aldeles likgiltig, då den af en så
ringa sak och utan mitt förwållande kunde
häfwas, ty det war hwarken för at wilja lysa
framföre dem, ej heller at förtaga dem tilfälle
at swara, som detta skedde och jag kunde
ingenting mindre föreställa mig än at jag der-
igenom skulle förtörna någon.

Icke långt derefter då jag kom till Callmei-
jers frågte mig Cousin Clara om jag icke ha-
de ett fransyskt collegium hos Adjunct:
Tengström? ”Jo det är så” swarte jag. ”Ja jag
wet det,” fortfor hon, ”ty han har sjelf sagt
det för oss och berättat, at Cousine är rätt
snäll, ja bland de snällaste.” m.m: Detta fäg-
nade mig i det afseendet at de ej måtte tro
mig wara så dum och klen som de tilförene
kunde hafwa anledning at tro. (Se pag: 83.
Andra Boken.)

Cousine Claras upförande emot mig denna
termin war likadant som förr: Och hände sig
den 2. April at jag antingen icke hade gjort
eller talt Henne till lags, så at hon blef ond på
mig och ibland annat kallade hon mig swin,
hwilket förtröt mig och jag hade säkert swa-
rat Henne efter förtjensten om icke wördna-
den för Faster och des närwaro hade bundit
min tunga. Hon bannade Henne wäl och bad
Henne tiga; men sin mor aktade Hon allsin-
tet utan fortfor med sitt bjäbb. Och jag ång-
rade sedan at jag icke swarte: ”Intet wet jag
om jag är swin eller hwad annat; men det wet
jag, at jag är slägt med Clara Callmeijer.” Och
jag beslöt, at så swara ifall hon en gång till
gåfwe mig samma heders tittell.

I Åbo Dom=Kyrka woro några läktaren som
tilhörde Handtwärkare Societeten, och när
tilfället så medgaf, så geck jag gärna dit, ef-
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tersom jag där både hörde och såg Presten
bättre än i min egen bänk ner i Kyrkan, hälst
som jag där ofta blef störd utaf en del Na-
tions Cammerater, som pratade skrattade
och stimmade, så at jag omöijeligen kunde
hafwa min andakt tilsamman, och hade icke
hälften gagn utaf predikan; Derföre geck jag
häldre på sagde läktaren hälst Aftsångar när
där war mindre trängsel. En af Påskdagarna
hade jag derföre gått på skomakare läktaren.
Sedan predikan war förbi så skulle jag gå ner
af läktarn, under det sista Psalmen sjöngs,
som ej war alt för kort. Nu war trappan så
bakom ett hwalf så at jag där af ingen kunde
ses. Mitt under trappan i hwalfwet war några
bänkar där fruentimmer plägade sitta. Af en
händelse kom jag at se öfwer skranket ner i
dessa bänkar, och blef hwarse en Mademoi-
selle uti eftersta bänken så till at hon af ing-
en annan än mig kunde observeras, och utan
at hon kunde blifwa mig warse. O! med hwad
utmärkt nöije och förundran stod jag icke
där och betraktade denna flickans stora an-
dakt; den enna tåren bidde icke den andra,
under det hon söng Psalmen; hon lutade sig
ner i bänken, den ena gången efter den andra
och med sammanknäpta händer gjorde sina
böner med en sådan liflighet och oskyldig
enfald, som wida tycktes wara skild ifrån
skrymteriets och förställningens larf, och
som bewiste at Hennes hjerta war på det öm-
maste och lifligaste rördt. Ach! tänkte jag,
Gud Höre dina böner och Herren vår Frelsare
gifwe dig hwad dit hjerta begärar! Ach min
Gud hwad är icke detta för en ljuflig syn!
Skal jag tro mina ögon. Skal jag nu blifwa öf-
wertygat om at det ges wärkelig gudsfruktan
ibland ungdom i dessa förderfwade tider! Ja
hwad kan icke din nåd och godhet store Gud,
uträtta. Fullborda Herre dit wärk på Henne
och war Henne och oss alla nådelig! Jag stod
där orörlig och betraktade Henne med en

stilla förtjusande glädje. Men jag kunde icke
se Henne i ansiktet, och som jag war mycket
mån om at lära känna Henne som allaredan
hade all min högaktning, så skyndade jag mig
utföre trapporna wid Gudstjenstens slut och
stälde mig wid utgången i förwäg; och af
Hennes kläder hade jag tagit så wissa känne-
teken, at jag ej kunde taga Miste om Perso-
nen. Men folk= mängden och trängseln war
dock så stor, at jag ej fullkomligen want mitt
ändamål denna gången. Och under hemgå-
endet ifrån Kyrkan hade jag yttersta möda
för at, för en min wän, som geck med mig,
förborga mina glädje tårar, hwaraf mina ögon
woro upfylta. Och på min kammare öfwer-
lämnade jag mig fritt till mina känslor och
betraktelser, hwilka woro ungefär sådana
som nyss äro anmärkta. Jag sökte wäl ock fle-
ra gånger sedan at wäl lära känna Henne,
men af redan nämnde orsak kunde jag ej rätt
få se Hennes Physionomie, och därtill kom
ännu det, at så snart Hon märkte at jag med
någon upmärksamhet betraktade Henne, så
undflydde hon altid efter förmågo mitt åskå-
dande, änteligen efter flera försök lärde jag
säkert skilja Henne ifrån alla andra; förnäm-
ligast igenom det jag geck förbi en par gånger
Hennes bänk wid utgåendet utur Kyrkan.
Men när Hon det märkte så geck hon tidi-
gare utur Kyrkan än wanligt förmodeligen
för at undwika mitt åskådande. Detta oroade
mig, at jag emot mitt upsåt och wilja hade
stört Henne i sin Gudstjenst, och fant deraf
at Hon trodde mig wara utaf de wanliga Stu-
dent glopar, som ofta gingo gång oppföre och
gång utföre blott för at gapa på flickor. Och
ifrån den stunden war jag Henne aldrig mera
på detta wiset till beswär. Hon war aldeles
icke wacker men dock icke alt för ful; Men
det oaktat, så torde jag ändock börjat tycka
om Henne, blott för det favorabla begrepp,
som jag hade fattat om Henne, om icke jag
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förut hade warit intagen af min Fröken. Nu
återstod endast at få weta Hennes namn,
hwilket jag först feck kunskap om då det war
nog lidit på wåren och jag med Cousin Chore
geck Henne förbi på gatan, då han på min
förfrågan swarte, at det war Mademoiselle
Winqvist, syster till den Winqvist som är
omtalat Pag: 86. Andra Boken. Dock kom jag
aldrig nånsin sedan i någon bekantskap med
Henne: Icke heller sökte jag den.

Den 11. i April Månad feck jag bud ifrån
Theologia Adjuncten Deusch at jag måtte
infinna mig hos honom det jag ock gjorde.
”Såwida herrn har begärt veniam Concio-
nandi”,99 sade han, ”så will jag underrätta
Herrn om Concistorii beslut i den saken,
som är at Herrn skal först igenomgå en liten
examen hos mig, hwarföre Herrn är så god
och kommer till mig nästkommande Ons-
dag så wil jag i korthet Tentera Honom.”
”Och så fordras examen också”, swarte jag,
”när man blott söker veniam concionandi,
det har jag ej wetat eller kunnat föreställa
mig.” ”Jo” mente han ”det är nödwändigt; ty
man bör åtminstone känna om den sökande
är något när saken wuxen, såsom ock dess
renlärighet.” Jag swarte då at jag på sagda dag
skulle hafwa den äran at infinna mig.

När Cousin Chore litet derefter kom till
mig så berättade jag för honom nyss omtalte
sak då han swarte: ”Om jag wore som Cousin
så skulle jag aldrig gå dit och blott förden-
skull låta examinera mig, man får nog pre-
dika ändå så mycket man will det förutan,
och aldrig tänker jag begära Consistorii ve-
niam.” Men jag swarte at jag wore af andra
tankar och wille icke undandraga mig at gå
ordenteliga wägar, man är åtminstone då
altid tryggare och är fri ifrån åtal och led-
samheter, som man möijeligen annars finge
upbära och hålla till godo. Föröfrigit skulle
det se ganska tokigt ut, at undandraga mig

examen och återkalla min ansökning, sedan
jag en gång har begärt det, det wore likasom
at göra gäck af Biskoppen och Consistorium.

Jag infant mig på sagdan dag hos Theologiæ
Adjuncten Deusch och undergick den begär-
ta examen, som aflopp braf och lätt nog i
synnerhet uti Historien; ty han lät mig i svi-
ter göra relationer utan frågor, och ännu
mindre jämförelser af åratal, som altid haf -
wa warit mig swåra at minnas. Efter slutad
examen kom han med följande owäntade
fråga: ”Hurudant är Herrns egit hjertas til -
stånd, har Religions sanningar derpå fått göra
något intryck eller ej?” En sådan fråga wiste
jag ej huru jag skulle beswara derföre teg jag;
men när han åter förnyade Henne och geck
något hårdare på och frågte: hwarföre jag ej
wille yttra mig så swarte jag: ”Det är swårt at
vitna om sig sjelf. ty ett sådant wittnesbörd
kan altid mistänkas at endast grun da sig på
egenkärleken och dess falska om döme;”
mente jag. ”Ja,” swarte han, ”dock kan man
wäl något wittna om sig sjelf, utan at såra
sanningen; ty wi bö re ju gifwa, dem som
fråga, skäl till det hopp, som uti oss är, och
jag will endast derwid påminna, at Herrn må
se till at han icke må Predika and rom och
warda sjelf straffelig.” Härpå swarte jag wäl
ej widare; men blef så rörd, at jag ej kunde
tilbaka hålla mina tårar; ty mitt samwette
wittnade med mig huru många ömma rörel-
ser Herren hade mig benådat med, och huru
jag i mine swaghet hade sökt at lefwa i men-
löshet och oskuld, men kände ock huru
många frestelser och hjertats onda böijelser
jag hade haft at kämpa emot.

Derpå skref han följande betyg, det han
gaf mig at öfwerlämna till Biskoppen:

”Studiosum jam examinatum Dominum
Petrum Stenberg in Hebraicis exiguos, in
græcis et latinis mediocres, et in Theologia
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atqve historia Sacra et profana majores fe-
cisse progressus, attestatur. Aboa die XVII.
April MDCCLXXXII. N: N: Deusch.”

Det är:
”At nu examinerade Studiosus Herr Pehr

Stenberg, har i Hebraiskan gjort ringa, i
Grækiskan och Latinet medelmåttiga, och i
Salighets läran samt Bibliska och werldsliga
Historien större framsteg, bevittnas.

Åbo den 17. April 1782.
N: N: Deusch.“

Med detta betyg i hand geck jag den 19. April
till Biskoppen, som, sedan han hade läst det,
yttrade sig: ”Herrn har fått ett wackert Tes-
timonium som mycket fägnar mig. Men”,
frågte han: ”i hwilken Församling wil Herrn
hafwa lof at predika?” – ”I Hwilken kyrka
som hälst och hwar som hälst det kan falla
mig lägligt och jag möijeligen kan komma
till at wistas.” – ”Nej det går ej an,” sade då
Biskoppen, ”ty wi kunna intet utsända
Apostlar ikring hela werlden, utan en wiss
ort måste nämnas och det hindrar ändock
icke at ju icke Herrn kan predika hwar han
will. Hwar tänker Herrn mäst bo?” ”I Ulfs -
by,” swarte jag, ”och om så är, så wore då Björ-
neborgs Stad tjenligast at nämna.” Biskoppen
geck så in i sin kammare och efter en liten
stund kom han ut och gaf mig följande till-
låtelse skrift.

”Efter föregångit examen, lämnas härmed
Studeranden af Sveogothiska Nation, Herr
Petter Stenberg tilstånd, at med wederbö-
randes tillåtelse uti Björneborgs Stad och 
deromkring få öfwa sig uti predikande. Åbo
den 19. April 1782. 

Jac J: Hartman
Ep: Ab:”

Ifrån Eken feck jag på kort tid 2:ne Bref det
förra är af ingen betydenhet, och i det sed-

nare säger han ibland annat: ”När jag har
ledsamt så läser jag de wackra werserna som
du componerade när jag sist war hos dig.” (Se
pag: 491. Andr: B:) === nämner om at han
hade drömt om sin sköna och anför derpå
utur Höga wisan: Jag sökte i mine säng.100 &c:
utom wanligt raillerie, och om mina skön-
heter frågor.

Derpå swarade jag, at jag ej hade sådana
bekantskaper. &c:. Likaledes det 3:dje bref-
wet, som ej war af något wärde annars än at
han wille det jag skulle hälsa hans Bror Carl
Ek at skaffa honom Hagsens bröllopsskrift101
öfwer sitt eget giftermål hwilken måste wa-
rit rätt artig af en så qwick Poët.

Af Min Far feck jag ock bref. Han berättar
några dödsfall ibland bekanta; men at För-
äldrarna hade någorlunda hälsa, och tilläg-
ger: ”Herrans Namn ware ära derföre, han är
Herren, han göre så som honom täckes; gif-
we Gud wi kunde wara nögd med hans wilja,
wägar och förande; och Han ware wår tröst i
nödenes tid.” Han önskar sedan min hem-
komst at få höra mig Predika, men tillägger:
”dock är ej rådligt, at hasta derifrån efter den
stora Guden hulpit dig till din utkomst.”
samt begär, at jag måtte sända honom en af
mina nu håldna Predikningar. Det jag sedan
efterkom om jag mins rätt. Några rader i
couvertet war ock ifrån Sædenius.

Ifrån Chydenius hade jag ock bref. Han
skrifwer ibland annat === ”Afairen om Bri-
torna” (se pag 482. 2:dra B) ”är redan bilagd,
jag har fått förlåtelse; men emedlertid lände
mitt brott mig till stor uplysning; det war
också derpå gjort: det solskjen som efter
detta töcken fölgde, är dock icke nu mera lif-
gifwande än förr, det torkar och förtär en-
dast utan at lämna hopp om wederqwäckel-
se, sakerna har den stälning at det ej kan
hjelpas. För at du låfwar tjena mig i den and-
ra afairen är jag dig till all gentjenst förbun-

501. 
1782. 

Aprilis.

Bref.
502. 

1782. 
Aprilis.

503. 
1782. 
Aprilis.

402

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 402



den, men de hinder du omnämner kunna ej
undanhjelpas, ty saken är den, at det ej lönar
mödan; jag har längesedan slagit det ur ho-
gen.” ===. 

Ifrån Christian Sundius i Björneborg feck
jag bref om at uphandla 20. alnar sidenband
åt hans mor, hwarom hon tilförene hade
skrifwit mig till. Han begärde ock at få weta
hwilken som wore Decanus wid Academien,
hwilket alt jag wärkstälte och behörigen be-
swarade.

En föremiddag kommer en af mina Nations
kammerater wid namn Ström till mig, den
jag wille wisa min wälwilja och wänskap,
och skickade derföre efter litet öhl; men han
wille icke dricka deraf, såwida det war före-
middagen; men jag nödgade honom starkt at
dricka ett glas för at dricka Brors skål det
han ock gjorde och drack ett glas till på min
trägna begäran ändock jag märkte at det
skedde emot hans böijelse och at han twang
sig därtill. När jag det såg, så ångrade det mig
at jag hade honom så hårdt nödgat.

En afton kom jag till at Promenera med
twenne Österbottningar den ena hette Ålan-
der, den andra Logren med hwilka jag tilför-
ene war något bekant, då jag efter någon
stund hörde Ålander säga något åt Logren,
hwilken swarte honom, som jag tämmeligen
tydligt hörde, at de det icke kunde göra ”så-
wida han är wår wän, lätt honom följa”. Jag
förstod då, at de woro ärnade at gå ned till
Moster (En Enka som så allmänt kallades)
för at dricka öhl och at de önskade blifwa
mig qwitt. Jag blef då wilrådig huru jag bor-
de förhålla mig; At då straxt skiljas ifrån dem
wille jag icke; ty jag wille icke på minsta sätt
låta märka, at jag hade hört deras samtal. Än-
teligen beslöt jag at promenera med dem till
stället, såsom hade jag ingen ting hört, och
då gå gatan fram, och låta dem gå in. Men de

bödo ock mig in med sig och jag lät ej myck-
et nödga mig, hwarest wi drucko Brorsskål.

Likaledes blef jag några dagar derefter
Bror med Reichardt och Broman, det jag
länge hade önskat, och war deröfwer långt
nögdare än med det förra Bröderskapet, så-
wida de woro mina Nations kammerater;
men om det skjedde hos mig eller Reichardt
mins jag ej wist.

I dessa dagar eller den 19. April war jag hos
Ascholin med några andra wänner ifrån
Björneborg och roade oss så godt wi kunde
förmodeligen med Öhl. Då mins jag ej af
hwad anledning talet lärer hafwa warit om
Major Gripenberg och hans hus. Unga Bran-
der Rectorns son i Björneborg sade till mig
följande: ”Bara du ej gifter dig med Fröken?”
– ”Nej”, swarte jag. – ”Ja osäkert är det” men -
te han. Häraf märkte jag, at saken började
komma i folkprat, hwilket för Fröken skull
något oroade mig; men jag kunde ej göra nå -
got widare deråt.

Sedan war jag en afton hos Reichardt, då äf-
wen hos honom war en främmande Swensk
Herre en Student, som hette Berggren, hwil-
ken på skämt låddes göra en ny Orden och
Ordens tecken, hwarwid jag ock, äfwen på
skämt, sade något det jag nu mera icke mins,
men lärer warit mindre passande eftersom
denna Herren tycktes blifwa ond deröfwer,
som jag slöt af hans swar, åtminstone tog jag
det så. När jag då kom hem och började at
tänka på saken, så oroade det mig mycket at
jag hade warit så obetänksam och raillerat så
ohöfligt med en i hwars sälskap jag första
gången war, han lärer wist, tänkte jag, tro
mig wara en tölper, som så bar mig åt, och
som jag för ingen del wille at han skulle wara
ond på mig eller hysa en sådan opinion om
mig; så bad jag honom om ursäkt när jag
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träffade honom, försäkrandes at jag intet
mente illa dermed. Han swarade med all
höflighet, och at han ej sedan tänkt derpå.

Denna termin war ock en annan af wår Na-
tion wid Academien, hwars wäsende och up-
förande jag ej tyckte om. Men såwida han
war af wår Nation, så ansåg jag honom som
andra Cammerater, hälst jag ock blef bror
med honom men sällan geck jag till honom.
Han hette: Högström. Låg ej djupt i kunska-
per men wille dock wara något. Han Predi-
kade ock några gånger; men det war alls
ingen kraft. Nog skrek han ganska högt,
men det war ej stort annat än toma ord, och
hans favorit uttryck war: Hårda själ, det han
ropte ända ut. Honom fölgde jag en söndags
eftermiddag och promenerade öfwer torget.
Men när jag sedan råkte Cousin Chore, så
sade han till mig: ”du bör intet Cousin hålla
sälskap med Högström.” – ”Huruså” swarte
jag. – ”Jo han är känd för at wara lidderlig,”
fortfor han, ”och allmänheten kan få samma
tanka om dig; ty sådan man umgås med så-
dan blir man, qvi non cognoscitur ex se nos-
citur ex socio.” ”ja” swarte jag ”det är en sak,
som jag ej så noga har känt, ej heller har jag
tänkt hålla så mycket sälskap med honom;
ty jag har ingen ting mindre än tykt om ho-
nom.” Och ifrån den tiden undwek jag, så
långt höfligheten tillät, hans sälskap.

Likaledes blef jag ock denna tiden bror
med en Österbottninge som hette Käckman
en mycket beskedlig karl.

Denna termin kom Academie skomakaren
till mig en dag och wille låna pengar, och jag
slapp honom intet förr än jag måste låna
honom några plåtar men jag hade mycket at
göra innan jag feck mitt åter, och tog då af
honom ett par nya Calocher till afbetalning
för det som feltes. Och det war min lycka at

jag så gjorde; ty annars hade jag blifwit för-
lustig mina pengar, emedan han söp mycket
och war lidderlig och ägde således ingenting.

När jag hos Callmeijers wäntade på midda-
gen ibland, så geck jag upp i Cousin Callo-
anders kammare och läste uti Pontoppidans
sanningskraft, hwaruti jag fant mycket nöije
och äfwen upbyggelse, och fortfor till bo-
kens slut. 

Hemma hade jag ej ännu fått någon rätt läse
ifwer. Nog war min tid skäligen uptagen af
Collegier, scripta, och afskrifningar af anno-
tationer; men dess emellan wille jag nog
slunta bort tiden hos mina wänner; men om
det hände at jag feck uti någon Roman, så
war jag ganska pickhågad at läsa den, och
kunde ligga hela dygnet och läsa den och för-
summa någon dag, såsom jag gjorde med
Asiatiska Banise;102 Hwilket dock hade den
fölgden, at jag häraf började få wana at läsa
något och således efter hand kom mig till at
läsa alfwarsammare och reelare saker.

Jag hafwer redan anmärkt, at hos mig höls
ibland ett Collegium Disputatorium af några
mina bekanta. När ett sådant war slutat, ytt-
rade sig Chore, efter något samtal om hwar-
jehanda och till slut om flickor, at det ej
wore någon synd eller synnerligt illa gjort at
hafwa samlag med dem. Hwaremot jag och
Fagerberg disputerade efter wår fulla öfwer-
tygelse med de skäl wi af skriften påhitta
kunde. Han förswarade sin sats en liten tid
med sådana sällars wanliga skäl så godt han
kunde, men säger dock till slut: ”Ja det är
dock icke mitt alfware eller tankesätt, men
jag wille blott för ro skull disputera härom.”
Men jag förmärkte dock på honom, at detta
sednare yttande war mindre hans alfware än
det förra; jag låddes dock tro honom, Men
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stadgades i mitt tankesätt om hans Caracter,
at han för ingen del passade till Prest, som
hans desein denna tiden war, och önskade
jag högeligen i mitt sinne at han måtte slå
dessa sina tankar utur hogen.

Medan jag talar om flickor måste jag ock
nämna, at när jag en söndag kom i kyrkan
och hade satt mig i en bänk wid Fruentim-
mers Choren så blef jag warse at en flicka,
förmodeligen af en händelse, såg på mig.
Detta gjorde mig straxt upmärksam så at jag,
oaktat min öfwertygelse om huru otilbörligit
det war på ett sådant ställe, icke kunde af-
hålla mig ifrån, at då och då se på henne mera
för at observera om hon fortfor dermed än af
lättsinnighet och jag fant det så och tiläfwen-
tyrs gjorde hon ock det af samma orsak. Efter
någon stund, såwida Predikan war förbi och
Gudstjensten led till slut, så steg hon upp,
under en rörd, eller en brydd eller ock förträ-
tad upsyn, och geck ut ur Kyrkan. Då ång-
rade jag mitt förhållande, så wäl för hennes
skull, som för det, at det war syndigt gjort,
bögde mig så ned i bänken och suckade till
Gud om förlåtelse för denna min swaghet,
hälst jag märkte, at jag ej war aldeles utan
känsla för henne, hwilken dock hugkomsten
af min Fröken altid utplånade. Jag hade dock
lust at lära känna henne, men satte mig aldrig
mera i kyrkan så, at jag war henne till förträt.
Efter någon tid, sedan jag hade blifwit be-
kant med Herr Justander, fölgde jag honom
på gatan, då ett fruentimmer geck förbi och
ledde en liten flicka, den jag i hast tyckte
wara denna samma Mademoisellen. Jag fråg-
te derföre oförmärkt hwilken hon wore och
feck af honom det swaret, at hon war en Fru
och gift med den och den. Hwad jag häröf-
wer blef flat kan jag ej säga. Hon är gift,
tänkte jag, och huru mycket mera brottslig
må jag då icke synas i hennes ögon; och det

war ej under at hon så hastigt geck utur kyr-
kan, för at befria sig ifrån mina beswärande
ögnakast. Och ifrån den dagen tänkte jag ej
widare på Henne. Men efter flera år feck jag
lära känna henne bättre, samt at min Made-
moiselle icke war eller hade warit gift, utan
war en Preste dotter, hwilken war Mässpräst
i domkyrkan, namnet har jag förglömt.

En liten tid derefter hände mig ock det
samma i kyrkan, jag satt nu altid i min rätta
bänk N:o 27. i stora gången, Men litet bakom
mig på andra sidan gången satt en tämmeli-
gen wacker flicka, hwilkens ögon jag då och
då med mina ögon mötte. Jag hade wäl ingen
afsikt dermed; men kunde dock icke afhålla
mig ifrån, at jag icke då och då skulle se på
henne. Och detta fortfor hwar söndag hela
wåren. jag bad wäl herren at kunna öfwer-
winna denna min swaghet; men det geck ej
så lätt. Och jag war icke sen at göra mig kun-
nig om hwilken hon war, då jag feck weta, at
hon hette Polonius war en Garfware dotter,
samt fader och moderlös. Och det war icke
utan at det ordet: garfware, något litet för-
tröt mig, om det war derföre at jag tyckte
hon klädde sig för mycket statisk såsom
garfware dotter, eller om jag tyckte det war
för ringa för mig, är en sak, som jag ej så
noga kan swara på. At söka hennes bekant-
skap hade jag aldeles intet lust till: Ty min
Fröken kunde jag icke glömma. Emot slutet
af Termin hände at jag en afton kom Ta-
wast=gatan och skulle gå hemm till mitt
qwarter, då jag såg några Herrar och Damer
promenera ett stycke framför mig, och då
jag kom dem något närmare såg jag at of -
wannämnde Mademoiselle äfwen war ibland
dem, hwilken ju närmare jag kom, desto fli-
tigare såg sig tilbaka efter mig, likasom wille
hon säga: war god Herre och kom gör oss säl-
skap, på det wi måtte blifwa mera bekanta.
Hwarwid jag såsom ganska blyg fant mig
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mycket förlägen, emedan jag ingalunda wille
eller wågade såsom helt främmande gifwa
mig i deras sälskap: Men önskade blott at de
måtte hinna förbi gamla Augustins twärga-
tan förr än jag skulle hinna på dem, på det
jag där måtte få wika åf den gatan. Och at
alt för synbart sakta min gång wille jag icke
för hennes skull, som mig så flitigt observe-
rade, och at åter gå likaså långsamt som dem
war mig omöijligt, som hade wana at gå fort
icke heller wille jag gå dem förbi, och at al-
deles wända om hade warit ännu wärre. Än-
teligen hant jag på dem wid nämnde twär-
 gata där jag afwek min wäg i det jag hälsade,
och steg friska steg glad och nögd som fogeln
när han slipper utur buren. Sedan träffade
jag aldrig denna flickan.

Denna tiden roade jag mig ock mycket med
hwarjehanda små taskspeleri konster ibland
mina kamrater i synnerhet at söka igen en
knappnål, den de under min frånwaro fingo
gömma hwar som hälst och jag ändock kun-
de finna igen. En konst, som ser både löijlig
och trållik ut. En wid namn Forsinius gaf mig
de nödiga signa, medelst tyst spåttande, hwil-
ket alt skjedde så oförmärkt, at många till
slut helt wist trodde, at jag kunde trålla. Och
jag war en god del smickrad af deras förund-
ran; men hwad som derwid oroade mig och
mitt öma samvete, och som gjorde at jag
ibland beslöt, at aldrig mera göra sådana kon-
ster, war de många swordomar, som en del af
mina kamerater, i anledning häraf utforo uti
i hwilka jag i så måtto fant mig delaktig, at
jag dymedelst hade gifwit dem anledning;
men jag kunde dock ej altid förneka mig
detta annars oskyldiga nöijet och tidsfördrif,
hälst de så träget bådo mig derom.

Denna tiden blef mig ock berättat något,
som föreföll mig ganska löijligt och dårak-

tigt. Jag har nämnt, at jag hade köpt mig en
ljus liffärgat klädning, straxt förr än jag reste
till Åbo 1779. den jag wid framkomsten nytt-
jade, till Högtids drägt. Man påminne sig
äfwen, at den nya swenska klädedrägten då
ej länge warit i bruk, och at han ännu bruk-
tes nog lång. Min jacka lärer då förmodeli-
gen warit 1. eller 2. tum kortare än det då
wanliga modet i Åbo, hwilket när Saclen,
Commerce Rådet Saclens äldre son i Björne-
borg såg: sade han: ”Se den där som nyss är
kommen ifrån Stockholm, huru kort jacka
han har, det lärer helt säkert wara modet så
i Stockholm nu; ty nog har han gjordt sig
kunnig om modet där, förr än han lätt gjöra
sig klädningen.” Hwarpå han på stund begaf
sig till skräddaren och lät klippa åf ett godt
stycke af alla sina jackor. Honom efterfölgde
sedan straxt den ena efter den andra så at
innan kort hade alla korta jackor. Hwilket
alt Ascholin berättade nu för mig och wi
roade oss rätt mycket åt hans fåfänga. Såle-
des gaf jag, som så mycket frågade efter nya
moder som katten efter mathematiqven,
helt oförtänkt och owetande, modell till ett
nytt mode, som snart blef allmänt i landet.

Sedan jag nu så länge hade warit wid Acade-
mien, så förtröt det mig, at jag aldrig feck
några Disputationer såsom andra, hwarföre
jag änkom geck till Professor Bilmark en dag
och fråkte honom orsaken härtill, samt be-
gärte, at jag åtminstone härefter måtte få så-
dana. Hwarpå han swarte: At det är ett wist
antal, som hwar Nation får af Disputationer,
och då de ej räcka till så måste altid Juniores
wara i mistning deraf; men om de skulle
räcka till så skulle jag derefter få min, som
ock sedan altid skjedde.

Nu wille jag ock försöka att Predika i Åbo,
domkyrka. Jag geck derföre till gamla Com-
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ministern Arrenius och begärte at få Predika
en Aftonsång för honom det han gärna be-
wiljade. Jag beredde mig derföre till Aft-
sången på Helga Trefaldighets Söndagen,
men sade det icke för någon af mina wänner,
om icke för Chore, Men icke för Callmeijers,
förr än om Söndags middagen, då jag steg
litet tidigt ifrån bordet, och bad om ursäkt,
at jag för nämnde orsak måtte det göra; hwar-
til alla Önskade mig lycka. Jag geck derpå
hem och så i Kyrkan och hölt min Predikan,
som Gud ske lof aflopp efter önskan och
hade det nöijet, at finna, det jag hade wäckt
allas upmärksamhet. Ibland andra blef jag
ock straxt warse Cousin Calloander, som stod
wid en bänk och med lika upmärksamhet af-
hörde mig, och det war ej utan, at icke detta
något litet smickrade mig; och mäst derföre
at jag hade någon som i Callmeijers hus kun-
de berätta huru det för mig hade aflupit.

Efter slutat Aftonsång geck jag först till
Comministern Arrenius och åt en liten af-
tonward; hwarwid han anmärkte at jag hade
orätt citerat mitt ingångsspråk, hwilket jag
ingalunda wille medgifwa; ty jag tycktes
hafwa det wäl öfwerläst; Men när han kom
med bibelen fant jag det han hade rätt och
jag hade mistskrifwit mig. När jag skulle gå
derifrån, så kom hans dotter Mademoiselle
Arrenius i det samma utur ett annat rum,
och geck något förut igenom förstugu dören;
utan at synnerligen låddas blifwa mig warse
och geck uti sin lilla kryddgårds täppa, lika-
som för at taga något derutur; men det före-
föll mig såsom det mera skedde för at se mig
och kanske för at blifwa sedd. Men detta
gjorde dock intet intryck på mig, som förut
tänkte på min Fröken, hälst jag allaredan
kände Henne efter rycktet; ty Mina kamme-
rater beskrefwo henne altid, såsom giftes=
sjuk och såsom en Dame af inga synnerliga
aktningswärda egenskaper: Om det war med

skjäl eller icke wet jag ej.
De som jag sedan råkte af mina kamme-

rater och äfwen Callmeijers Herrskapet be-
römde mig för min Predikan, hwilket beröm
de sade, war allmänt. Äfwen ock Reichardt
när jag råkte honom, hwilken derjämte ban-
nade mig, för det jag icke förut hade sagt
honom, at jag skulle Predika. Hwarpå jag
swarte: at jag det ej kunde göra, emedan det
hade sedt ut, som wille jag skryta dermed och
likasom bjuda dem at höra på mig och mina
förmenta stora ämbets gåfwor, som kunde
wara ganska medelmåttiga, åtminstone skul-
le det på det sättet lätt kunna uttydas, då
hade jag deraf idel wanära. Och detta war ock
orsaken hwarföre jag altid gärna undwek, at
sägat för många när jag ärnade prädika. ”Så-
dant”, swarte Reichardt, ”behöfwer Bror ej
frukta i anseende till mig. Och jag hade 
mycket harmats om jag ej hade fått höra dig.
Jag kom i kyrkan i början af Predikan och
trodde först, at det war Högström” (Se pag:
507. Andra Bok:) ”såwida jag hörde, at det war
en hög röst, och tänkte derföre straxt gå ut
igen; men tänkte jag dock: jag will dock gå
fram och höra på honom en liten stund; men
feck höra annat slag.” Jag betackade honom
för hans wänskapsfulla omdöme; bad honom
ej smickra mig; utan säga mig upriktigt de fel
som han hade kunnat förmärka hos mig.
Men han sade sig ej hafwa annat at anmärka
än at jag predikade något för fort. 

En afton wid skymningen geck jag till Cou-
sin Chore i det ärende som nedanskrefne bil-
let utwisar. Han war ej, hemma, men som jag
såg hans nyckel och tycktes trygt kunna lita
på hans wänskap, så geck jag in och förhölt
mig såsom i nämnde billet säges. I det sam-
ma kommer Cousin Chore hem, och då han
hörde huru jag hade kommit in; så geck han
i yttersta wrede ut i dörren och stampade
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med föttren för att upkalla Städerskan: trät-
te på henne och swor, samt war såsom half
ursinnig, för det hon där hade lämnat nycke-
len, och yttrade sig ibland annat: ”Du will
wäll at allahanda krog tjufwar och annat
pack skall hafwa fritt tilträde i min kamma-
re.” Detta gjorde mig helt flat, hälst det war
så aldeles oförwäntadt, och fast jag fant at
han endast bannade pigan och sade icke ett
ord åt mig; så föreföll det mig dock så, som
han wille alludera på mig; och fant jag mig
wäl brotslig, men tyckte dock, at det ej war
så hiskelig farlig sak at göra sådant wäsende
af; jag geck derföre straxt flat och nedslagen
hem; Oroade mig, at jag igenom denna obe-
tänksamheten hade gett honom anledning
till owänskap, den jag på alt sätt sökte at
undwika. Derföre: dels för at förklara mig,
dels ock för at åter söka försoning skref jag
följande Billet.

”S: T:
Med största grämelse märker jag mig wa-

rit så olyckelig, at hafwa förargat dig. Jag til-
står mig hafwa felat; men wågar dock, med
förhoppning, be Cousin om förlåtelse. Mitt
Scriptum för Billmark är: vituperetur Luxus,
jag wiste dig hafwa officia Ciceronis, af
hwilken jag trodde mig få någon uplysning.
För at låna den går jag till dig, blef warse dig
wara borta och nyckelen wid paner=brädet.
Jag trodde mig wara så stor wän af dig, at
utan wänskapens förlust wåga gå in at söka
boken, knapt hade jag funnit henne och
hunnit till fönstret at söka stället, förrän jag
med glädje såg dig komma. Men ach! jag fant
wederspelet, ibland krog tjufwars antal blef
jag räknat, en sådan utlåtelse tyckes jag dock
ej hafwa förtjent, ehuru stort mitt fel är; alt
detta har jag at tacka min obetänksamhet
för. Men har du så stort Ädelmod, at du kan
förlåta mig, så beder jag dig ödmjukast der-
om, och gif mig allenast en rad till swar med

brefhafwaren, om du är allena, annars wågar
jag ej se din gård mera. Jag försäkrar på det
upriktigaste, at ingen kan hafwa större afsky,
at efterfölja Loffsman än jag. (Se pag: 319.
och 320. Andr: Bok:) Framhärdar din uprik-
tigaste, dock nu owärdigste Cousin

Petter Stenberg.
P: S: Förlåt mitt slurf, du ser wäl at jag är

förwirrat i hufwudet. Tro ej at jag har ett
lättfärdigt sinne, ehuru jag begeck ett fel.
Wis åt ingen! Adieu!”

Detta affärdades genast och swaret lydde
så: 

”Min Bror!
Jag trodde wäl, at du bättre känt mig, min

upriktiga wänskap, äfwen mitt hastiga sinne,
du inbillade dig at jag blef ond på dig; men
falskt. Nej min piga war den jag blef ond på,
och hade största raison dertill för de flera
dumheter hon äfwen i dag mig gjort, Mun-
teligen får jag förebrå dig din dåraktiga mis-
tanka. Förblifwer din upriktiga Wän. Er: 
Chore.”

Så snart jag hade detta fått blef jag wäl
åter till mods; men blygdes öfwer mig sjelf
och min tyckmyckenhet, samt ångrade min
krypande höflighet, då jag med någon förar-
gelse märkte den imponerande ton, som jag
då tykte rådde i hans billet.

Min Discippel Claes Jacob Gripenberg
beswarade ock nu ett mitt förmanings bref
till honom (Se pag: 473. Denna Boken) som
följer

=== Berättelse om sina trägna Embets gö-
romål, som Fendrick; hwilka opptogo den
mästa tiden ifrån lärdoms yrkan. Men säger
sedan, som förmodeligen war fadrens con-
cepter: ”At icke i ungdomen fatta en mal
placerad ambition, hwarken för någon lycke-
lig börd, eller tillfällige händelser igenom 
tidig befordran, med mera, äro de påminnel-
ser hwilka ibland flera orsaker hindra och
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skada mästa menniskor, och äro så mycket
angelägnare hos menniskor förekomma, som
de äro ärfteliga swagheter, härrörande af
egenkärleken, derföre ärkänner jag ock, med
så mycken större tacksamhet, Herr Informa-
torns wälmening, och önskar at Davids bön
altid måtte wara i mitt minne, och önskar at
Gud måtte bewara mig för ett högmodigt
hjerta. ===

Cl: J: Gripenberg.”

Till ytterligare wedermäle af min krypande
ödmjukhet och undergifwenhet tjenar föl-
jande mitt bref till Major Gripenberg. Saken
war jag behöfde pengar för at wäl komma
ifrån Åbo, och som jag kände gubben för
äregirig, så wille jag wisa all höflighet för at
winna mitt ändamål. Jag försäkrar dock, at
hwad jag skref icke war smicker, fast det war
öfwerdrifwit krypande; utan jag tänkte då
wärkeligen så.

”Wälborne Herr Major, samt Riddare af
Kongl: Maij:ts Swerds Orden! Åtankan af
den outtrötteliga grace, med hwilken Tit:
mig behagat omfatta, ända ifrån den stund
jag hade den förmån, at blifwa känd af Tit:
och den nåden, at ehuru aldeles owärdig,
blifwa antagen i Tit:s Hus, såsom Tit: öm-
maste lifsplantors wårdare och ledare gör, at
jag befinner mig i en så djup skuld, som jag i
all min lifstid ser mig wara utur stånd satt, at
afbörda. Men som jag redan har haft den lyc-
kan at känna Tit: för den, som mera ser på ett
upriktigt hjerta, än at afmäta sina wälger-
ningar efter andras ej ifrån afsikter friade
gentjenster, så är jag försäkrad at Tit: för nå-
gorlunda god ärkänner min, ehuru i sig sjelf
aldeles otilräckeliga dock upriktigaste tak-
samhet och ärkänsla, som icke en gång wid
den bleka döden ur mitt hjerta skal utplånas.
Detta är ock det, som låfwar mig, at utan för-
lust af Tit:s oskattbara gunstbewågenhet och

nåd wåga, at på det ödmjukaste anhålla, det
täktes Tit:, följande sitt wälgörande hjertelag,
bispringa mig med en liten handräckning,
utaf min tilkommande lön, circa 9. a 10. plå-
tar, utom hwilken jag annars swårligen torde
slippa tilbaka. Som jag wet, at Tit: ständigt är
öfwerhopadt med oräkeneligt arbete, så hop-
pas jag, at genom Fendrick Claes Jacob få
gunstigt och skyndesamt swar härpå, på det
jag i tid må weta söka andra utwägar. Om det
är mig tillåtigt, at beswära Tit: med min dju-
paste wördnads anmälan, till samteliga Herr-
skapet, men isynnerhet med min hälsning
till mina Disciplar, så suplicerar jag derom.
Hwarpå jag innesluter mig i Tit:s outtrötte-
liga grace, och beder, at Tit:. lika nådigt wille
öfwerse mina många fel, så är jag försäkrad
mig wara så lycklig, at räknas ibland deras
antal, som med den djupaste wördnad och
undergifwenhet till döden framhärda

Tit:s
Åbo den 13. Maji 1782

aldra ödmjukaste och tjenstberedwilligaste
tjenare.

Pett: Stenberg.”
Detta brefwet feck jag snart beswarat på föl-
jande sätt.

”Haistila den 6. Junii 1782.
Högtärade Herre!

Herrens angenämna bref ärhölt jag för en
wecka sedan. De tacksamhets betygelser
Herren behagar göra mig, önskade jag mig
kunna förtjena. Min åstundan har altid wa-
rit, at göra medmenniskor godt om jag kun-
nat, och isynnerhet dem, som igenom wist
tilgifwenhet för mig sökt, at göra sig deraf
förtjenta. Herrens beskedliga upförande i
mitt hus, samt dess wälwilja för mine barns
handledande, har försatt mig i den förbin-
delse, at jag, om tilfälle gifwes skall bjuda till
bemöta det med all möijelig gentjenst. De
reqvirerade Tre R:D: Specie öfwerfölja här-
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hos med Sergeant Nunberg, under Herr Öf-
wer Inspectoren Callmeijers Couvert.”===
det öfriga war hälsningar &c:. 

Man ser då at mitt bref hade fallit gubben
på läppen.

Af den 10. Maji feck jag ock ett bref ifrån
Eken, upfylt med oskyldigt raillerie, som föll
mig rätt mycket i smaken.

Ifrån Assessor Sundius Herren sjelf feck
jag ock bref. Han tackar på sin hustrus wägar
för banden: och begär weta hwar jag bodde,
samt hwar han och hans 2:ne Styf söner kun-
de få logera några dagar den 15. 16. 17. i nästa
Junii Månad då de ärnade blifwa Studenter?
Frågar om Rectorats ombytet &c:. Hwarpå
jag swarte omständeligen och isynnerhet be-
skref på det tydeligaste gatorna till mitt logie.

En afton då jag war hos Chore och han
war wid gott lynne, och i anledning af något
samtal, antingen om Cousinerna Callmeijer,
eller om Herr Carl Gustaf Eek, Bror till min
Correspondent; så wiste han mig en billet
ifrån den sistnämnde af innehåll: Han öns-
kade höra huru snart han (Chore) skulle
komma till Åbo (N:B: den war skrefwen före
Termin och medan Chore ännu war i Uleå-
borg) ty alt sedan hans bortresa hade han
aldrig fått umgås med Mademoiselle Clara
Callmeijer på sätt som han wiste; men om
Chore komme till Åbo, så wore han säker, at
han såsom förr skulle förhjelpa dem till ett
eller annat möte i sin kammare. Öfwer en så
oförmodad uptäkt blef jag något flat, lät icke
ändock märka mig och teg, men lofte ho-
nom den begärta tystnaden om saken. Men
at föreställa honom sakens otilbörlighet
wiste jag war en fåfäng möda, derföre teg
jag. Jag trodde mig nu då wara aldeles säker
om mina mistankars wishet (Se pag: 243. &c:
Andra B:) Jag fant också nu orsaken hwar-
före hon war så tanksprid i hans sälskap i
badstugan (Se pag: 236. And: B:) ty säkert

hade hon då warit mera road af min från-
waro, än mina taskspeleri konster.

Wid samma tid frågte mig Cousine Clara
Callmeijer om jag wore den, som hade
skänkt Henne hennes nyss undfångna præ-
sent, hwartil jag nekte såsom sanning war;
men hon wille dock ej tro mig, och tyktes
wara half mislynt deröfwer, at den icke war
ifrån mig; och hade jag då lätt kunnat inbilla
henne det om jag hade welat, men sådant
war icke mitt tänkesätt; och ännu mindre
tänkte jag på eller kunde med at genom
skänker söka insteg hos fruentimmer; utom
det jag hade intet at gifwa utaf; och ännu
dertill ganska litet tykte om henne.

Deremot war Cousine Christina mig mera
till behag, hwilken ock en dag denna tiden
wiste mig åtminstone wälwilja; ty när hon
wid bordet öste före, (N:B: Farbror och Faster
woro då ej hemma) så böd hon mig med
mycken godhet at få ösa mig mera; men när
jag med wanlig höflighet nekade, så sade
hon: ”neka ej Cousin om det behagas, ty jag
will Cousin wäl” hwarwid hon rådnade rätt
mycket, hwilken syn ej litet fägnade och
smickrade mig; och war jag deröfwer mycket
förnögd.

I anledning af måltid will jag nämna, at
Cousin Chore en qwäll kom till mig och
wille äta en bit med mig, förebärandes at han
i det ellacka wädret ej wille gå ända til Call-
meijers, ”jag behöfwer ej mycket,” sade han,
”och snart blir du så pass till.” Jag rustade
fram sådant som jag hade, det bästa jag kun-
de och wi åto, han nog litet, men jag, denna
gången mer än wanligt hungrig, åt ett sta-
digt mål. När jag då dagen efter till midda-
gen kom till Callmeijers, och jag nekade när
mig böds mera, så sade så wäl Farbror som
Faster: ”Ät sig mätt bror och war intet blyg,

Maji.  

527.
1782. 
Maji. 

Skänk.

528. 
1782. 
Maji.

Måltider 

529. 
1782. 
Maji.

410

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 410



wi försäkra at det är wäl undt; wi wilja intet
at han skall swälta, och om maten för Bror
hemma hos honom till qwällarna blir all, så
gå hit och ät; ty wi wilja intet at han skall
lida någon nöd.” &c: Jag tackade för deras
godhet, och sade: ”jag underlåter wist icke at
äta mig mätt, och hwad maten hemma an -
går, så har jag wäl så pass, at jag tror den skall
räcka till; jag lider ingen nöd.” Häraf förstod
jag, at de med flit hade sändt Cousin Chore
till mig qwällen förut, för at oförmärkt ut -
spana om jag hade något, och hwad jag hade
till at äta; Hwilken godhet mycket gladde
mig; ty jag fant at jag ej af dem war glömd.

Men när jag dagen derefter spisade middag
därstädes, så wankades den rara maten Sanc-
ta filbunka. Och när jag tilfrågades så tog jag
emot den andra portion så mycket häldre,
som jag dagen förut med så mycken godhet
upmuntrades at äta mig mätt; Lägg ännu der-
til, at mjölk har warit, ifrån barna åren, min
bästa och allmännaste spis, den här så sällan
fecks, derföre kunde jag ej säga nej. Men jag
feck dock derföre bannor af Farbror, såsom
hade jag gjort det af snålhet och ej warit nögd
med hwad jag kunde få, hwilket mycket oroa -
de mig, ty jag wiste med mig at jag i det fallet
war oskyldig, och ändock råkte så förtörna
Farbror; dock swarte jag ingen ting härpå.

En annan dag, då det wankades någon
warm soppa därstädes, och jag derföre råkte
blifwa nog warm under det jag åt, så gjorde
Farbror Callmeijer derwid den anmärkning-
en: ”det folk som äter så at de blifwa warma
och arbeta så at de frysa, äro ej af det bästa
folket.” hwilket ock war swårt at afhöra;
men tykte dock, at fast han till någon mån
torde hafwa rätt i anseende till mig, så war
jag dock mera oskyldig. Detta upbar jag
också med tyst tolamod.

En sak som Faster Callmeijer åter flera gång-
or frågte mig om, war den: Hwarföre jag icke
emottog Assessor Jerlströms mig tilbudna
Condition, (Se pag: 227. följ: Andr: Bok:) Der-
på kunde jag ej swara annat än, at Herr As-
sessor Jerlström ej hade begärt mig till  Infor-
mator, utan dess Bror Hofqwarter Mäst: Jerl-
ström, hwarifrån jag blef afrådd, (men af
hwilken wille jag ej säga) men hade det warit
Assessorn, så hade jag wist antagit Condition.

En af mina bekanta Abraham Ekelöf, kom
en dag till mig och begärte få låna En Riks-
daler, åt en af sina wänner wid namn Häger-
man; hwartill jag länge nekte; men slapp
honom icke förr än jag måste lämna honom
den, dock emot säker pant nämligen Stockii
clavis Lingvæ Sanctæ103 hwarom jag framde-
les kommer at tala något widare.

I anledning af wänner will jag nämna, at ej
långt ifrån mig bodde en Öster Bottninge
wid namn Käckman, med hwilken jag war
något bekant och geck ock derföre till ho-
nom då och då. Och sanningen at säga, när
jag war ledig ifrån collegier, och Scripta, så
hade jag ej stort annat at göra, derföre geck
jag ofta nog ut, äfwen på föremiddagar, och
när det föll mig in så kunde jag omöijeligen
trifwas hemma. En dag går jag då efter min
wana till Käckman, och satt hos honom en
stund, då han föreföll mig half mislynt. Se-
dan jag hade suttit och pratat hos honom wid
pass en timma; så sade han till mig: ”Sitt ner
Bror.” ”Bror ser ju jag sitter förr” swarte jag,
”och har suttit långa stunden och Bror säger
ändock sitt ner” hwar åt jag skrattade och
låddes ej förstå meningen af hans uttryck,
nämligen at han wille blifwa mig qwitt, som
så ofta och så länge hindrade honom, och jag
satt ock därföre ännu en god stund hos ho-
nom och geck så hemm med det beslutet at
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sparsamt eller aldrig oroa honom med min
visit. Men i det stället hade jag nyss blifwit
bekant med Justander, Son till den frun af
hwilken jag altid köpte mjölken.

Om jag denna tiden ej war någon häf läskarl,
så war Chore det ännu mindre, ty han war i
det fallet ganska Commod, det war sant, at
jag ofta war hos honom, men merendels tog
jag någon af hans böcker och läste uti; ty han
hade ett någorlunda wackert bokförråd. Men
sällan såg jag honom i något sådant syssel-
satt. Han war ofta ute, men när han war
hemma, så hade han någon af sina wänner
hos sig, isynerhet ofta en ung äkta Petit mai-
tre, hwilka mycket philosopherade om to-
baks pipan & sic porro. Och woro för mycket
öfwer mig för at låddas se mig; ty satt jag
altid wid sådana tilfällen och gluttade i min
bok, och låddes ej se dem. Och som han för-
modeligen war mörkrädd, fast han det aldrig
wille tillstå, så skulle någon af hans wänner
altid ligga hos honom, hwartill han rätt ofta
narrade mig, änskönt jag ej så gärna wille, ty
jag blef derigenom mycket hindrad, emedan
det war mästendels qwällar och mårnar som
jag brukade fundera på mina scripta. Men
jag war lätt öfwertalt.

Den 1. Junii, som war 3:dje Bönedagen, war
jag hos Chore straxt efter middagen och
äfwen den nyss nämnde unga Herren jämte
par stycken andra, hwilka alla beslöto, at gå
ned till Moster (En Enka som så allmänt kal-
lades och hölt närnigs ställe) för at dricka
öhl. Detta tycktes mig wara högst otilbörligt
oförswarligt och syndigt på Bönedagen, hälst
det som bäst ringde samman till aftonsång-
en. Jag teg dock; ty jag wiste nog, at min på-
minnelse ej något skulle gälla. Wi földes alla
åt, och togs wägen igenom kyrkan, förmode-
ligen i afsikt at kunna säga at de hade warit

i Aftonsången; men jag hade hos mig sjelf
redan hos Chore beslutit, at oförmärkt skilja
mig ifrån dem i Kyrkan för at stanna qwar.
När wi då kommo nära, till den östra lilla
Kyrkodören på norra sidan, säger Chore så
myndigt till mig under det wi gingo in:
”Cousin du går wäl intet med oss du, som har
mera lust at wara i Aftonsången, det är tjen-
ligare för dig det, och det är ej wärdt at du
följer med oss.” &c:. Och när han hörde at
jag ej swarte något derpå, och förmodeligen
fruktade at jag oaktadt hans påminelse än-
dock skulle wara honom beswärlig med mitt
sälskap, så fortfor han andra gången med
samma oförskämda påminnelse, hwilken jag
beswarade med ett tyst förakt, och stannade
qwar i Aftonsången; men högst förargad
öfwer denna hans oförskämdhet. N:B: sam-
ma dag drack jag första gången ibland Björ-
neborgs Studenter Bischauf.104

Af denna och flera slika nedan anförda anec-
doter om Chore, lärer man finna huru litet
jag war nögd med honom och at wår wän-
skap war ingen ting mindre än intime, utan
blef ju kallare ju mera det led på termin;
men jag wille dock icke aldeles bryta wän-
skapen med honom åtminstone wille jag å
min sida ej blifwa brotslig, men hölt den wid
magt sådan som den kunde wara, men als
ingen rätt förtrolighet war oss emellan; ty
wåra tänkesätt woro uti alt så ganska mycket
skilda. Och derföre tyckte jag på intet sätt
om hans beslut, at wilja blifwa Prest; ty efter
min öfwertygelse ägde han aldeles icke så-
dana egenskaper på hjärtats och moratiténs
wägnar. Och derföre skar det mig i hogen
hwar gång han talte om sitt tilärnade vitæ
genus. Hälst nu då han hölt på at bereda sig
till en Predikan, som han skulle hålla i Slåts
Kyrkan. som skjedde den 16. Junii; hwilken
hade denna wackra början: Alt här intil haf-
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wer Herren hulpit oss.105 Jag feck dock ej til-
fälle at höra honom, emedan jag samma dag
hade åtagit mig Aftonsången för den andra
Cappellan Brunius (ni fallor), ty när jag hade
hulpit den ena så wille jag ock en gång äfwen
tjena den andra. Under beredelse tiden här-
till war jag en gång hos honom, då han helt
förnögd och med en half högmodig ton ytt-
rade sig: ”Nu skola wi båda Predika och
Morbror och Moster Callmeijer lära wist
hugnas deröfwer, at båda deras slägtingar,
som spisa i deras hus hafwa kommit dertill
at kunna predika”, &c: ”Ja ja” swarte jag, ”det
tyks följa af sig sjelft,” men tänkte derwid:
det är ej alt dermed gjort. Hjertat måste ock
derwid wara bögdt under Guds lydno.

Under samma beredningstid promenerade
jag en afton tillika med Justander och några
andra wänner, då han, som ock wiste, at jag
snart skulle predika, wid åsynen af Kyrkan
yttrade sig: ”Se Bror Stenberg kyrkan i hwil-
ken han snart skall predika, kan Bror se den
utan hemliga känslor och tankar, jag tycker
at det ej annars kan wara.” ”Ja” swarte jag,
”det är intet utan at icke det så är, hälst om
man will bruka någon eftertanka.” &c:.

En par dagar efter denna min predikan geck
jag med några andra wänner in på en handels
boda på hwilken den förnämsta HandelsBe-
tjenten hette Gabriel Melander, hemma
ifrån Björneborgs trakten, och således be-
kant med alla derifrån. Min Predikan lärer
förmodeligen gifwit anledning till samtalet
om Kyrkogång, då nämnde Melander hölt
följande straff Predikan: ”Det är högst oför-
swarligt och syndigt ja bedröfligit at se huru
Gudlöst wåra tidsens ungherrar skicka sig i
Kyrkan, de gå in och gå ena gången upp och
den andra ner och se på flickor, och så gå de
ut, och dörren slämtar hela gudstjensten och

om de stanna något ögnableck eller sätta sig
i en bänk, at afhöra predikanten så sker det
blott för at begrina honom: och så går den
ena förut och den andra efter hela Guds-
tjensten igenom: och ingen är wärre än Stu-
denter, så at om en menniska will sitta i
Kyrkan med andakt, så kan man det icke
utan största förargelse.” m:m:

Detta tyckter jag mycket om, emedan jag
ofta med mycken förargelse hade sedt det
samma; och fant nu at några af de närwa-
rande rätt wäl behöfde höra dessa alfwar-
samma sanningar. Jag feck härigenom myck-
en aktning och tilgifwenhet för denne Me-
lander, såwida jag tyktes hafwa häraf en god
anledning, at hoppas det bästa om Hans
Gudsfruktan. Sedan begärde han af mig af-
skrift af mina 2:ne sista Predikningar, det
war någon sade han som hade talt med ho-
nom derom. Jag feck icke weta hwilken det
war, men dock så mycket at det war ett 
fruentimmer, och jag gissade at det war hans
Husbonde folk. Jag låfte honom dem så
snart jag skulle hinna renskrifwa dem.

Jag måste äfwen omnämna at en gubbe kom
ibland till mig och hade till salu en art lerbål-
lor dem han kallade repetiner (ni fallor) som
skulle äga den egenskapen, at man kunde
taga ut fläckar på kläder med dem, jag köpte
altid en hwar termin af honom åren 1779.
1780. och nu; och narrade han af mig derige-
nom 2. daler första gången, Då Elias Krank
warnade mig at ej låta narra mig, men sedan
gaf jag blott 4. sk:. som ock war för mycket.
De woro wärkeligen braf nog på kläde när
fläckarna ej woro altför stora och inbitna.106 

En annan gång anhölt jag hos Cousin Callo-
ander, at få följa honom på HofRätten en
dag, för at se och höra huru där geck till med
förewarande Saker. Men jag feck till swar at
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ingen där feck Auscultera, som icke förut
hade antingen Disputerat eller stått Juri-
diska examen. Derpå swarte jag: ”Cousin wet
ju, at det icke är min afsikt at blifwa Jurist;
utan endast för at blott en dag wara med för
at få någorlunda begrepp om huru där tilgår:
ty wille jag förwärfwa mig någon liflig ärfa-
renhet och kunskap härom.” Men han swar-
te, at sådant intet kunde tillstädjas.

Ifrån min Wän Rikström hade jag åter
bref, som efter något artigt skämt skref: 

”Jag skall berätta dig, och därjämte tacka för
dit wänskapsfulla bref, huru jag wart glad at
du ärhållit brefwet angående Landtbruks
och upodlings afairerne (Se pag: 484. Andr:
Bok:) emedan jag fruktade roffoglar upsnap-
pat den, af nyfikenhet, at få underrättelse
om innehållet af wår correspondence.

På Haistila war jag för några dagar sedan,
men icke det bittersta hörde jag rörande dig,
widare än at Serge: Claës hölt på at skrifwa
dig till, dock har jag någon anledning at und-
ra, huru det mådde bli med upodlings mar-
ken sedan den af en annan skall blifwit gjödd
med några 1000:de daler, och det är säkert. De
tro mig intet om godt därstädes, och som jag
ej heller är någon betydande warelse skall det
icke förtryta mig at deras tro är swag.”

Han omtalar sedan at han åter af Hjert-
man bytt sig tillbaka sin förra Sysla, så at wi
åter, om jag behölle min Condition, skulle få
bo tilsammans på Haistila, samt at han warit
sjuklig. &c:.

Angående de omnämnda några 1000:de daler
oroade mig något i början, såwida jag trodde
at någon annan hölt uppå med sådana bety-
dande skänker göra mig förfång uti mitt
nybruk; men efter hand feck jag höra at, Det
war ett arf eller ett testamente, som någon
af deras slägtingar i Swerige hade dem gifwit

och som dock icke war af någon synnerlig
betydenhet, emedan det skulle delas emellan
så många. Dock fruktade jag något, at hon
torde, häröfwer hög och inbilsk, snarare för-
akta mig. Men sådant får jag wäl se när jag
åter kommer dit tänkte jag.

Nu höls wår=marknaden i Åbo, då jag feck
se Min första huswärdinna Jacola gumman
den jag nu såsom förr förgäfwes krafde för
at få utaf henne min lilla fordran (Se p: 73.
och 96. andra B:) Hon swarte at så snart hon
finge sälja för så mycket så skulle jag få; Men
jag blef likafult utan; och när jag det märkte
så slog jag denna fordran utur hågen och
började nyttja hennes panter. 

Likaledes när jag såg Capitaine Tollet wa-
ra i Staden, upsatte jag min räkning enligt
hwilken jag hade at fordra 24. sk:, sökte se-
dan upp honom och begärte at få mitt; Han
gaf mig då ett 16. sk:s stycke, jag såg derpå
och sade: ”det är ju ett plåt stycke”, och wille
fortfara at påminna at jag borde hafwa 8. sk:.
till; men han förekom mig och swarte: ”ja
håll tillgodo, det är dock ej så mycket”, hwar-
af jag förstod, at han ej nog hade sedt på min
räkning och at han trodde sig hafwa gifwit
mig mera än räkningen utwisade. Och jag
war derwid så blyg at jag icke wågade göra
en ny ärhindran derom; utan geck min wäg:

En Student wid namn Johan Sundwall war
jag ock bekant med, denne, såwida han ej
ännu feck disputationer, men jag efter min
påminnelse feck dem, (se p: 515. 2. Bok:) kom
ibland till mig för at få läsa de utkomna Dis-
putationer, det han ock gjorde ganska lätt
och fort, såsom hade det warit swenska;
hwaröfwer jag mig förundrade, emedan jag
på långt när icke ägde denna färdigheten;
nämligen så at jag tillika wäl skulle förstått
det. Och jag fant då hwad förmån det hade
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warit om jag hade haft en grundeligare un-
derwisning i första läro åren, än som jag af
Sædenius fick. och tog mig ock nu före at
läsa igenom alla Disputationer som jag feck
och skref sedan under: ”perlegi”,107 såwida jag
wiste mig hafwa ett så flygtigt minne, at jag
efter någon tid ej annars war wiss, om jag
förut hade läst det eller ej och jag wille altid
läsa någon ny. Så förhölt det sig ock med
böcker, om jag någon gång läste någon, så
sällan mindes jag sedan autorns namn och
ibland kände jag knapt igen, efter en par år,
at jag förr hade läst den ty mitt minne war
så distrait, hälst när jag hade lånt böckerna,
som merendels skjedde emedan jag denna
tiden sjelf ej hade några synnerliga böcker.

Samma dag, som jag Predikade, (se p. 535. 2.
B) om qwällen, kom äfwen nyssnämnde
Sundwall till mig, som ock samma dag hade
Predikat finskan i en af de närmaste Lands
kyrkor, och klagade sig öfwer en häftig och
swår mellancholie, och wille at jag måtte
trösta honom. Jag wiste icke huru jag skulle
anse denna begäran och detta föregifwande
emedan det föreföll mig otjenligt at han
skulle söka tröst af mig, som till sådant wore
minst wan; nej twärt om föreföll det mig
ganska mistänkt at derunder wore något räf-
streck förborgat. Han lärer säkert, tänkte jag,
på något sätt wilja pröfwa mig, samt at han
i sådant afseende af några spe=foglar wore
till mig sänd, såsom den som med mig war
bekant och till hwilken jag kunde hafwa
något förtroende, på det de öfwer något
måtte få roa sig på min bekostnad. Detta fö-
reföll mig så mycket sannolikare som jag
samma dag hade predikat och warit så lyc-
kelig at hafwa wunnit allas bifall, hwaröfwer
någon torde wara förtretad. Nu lära de tän-
ka, föll mig in, at jag af sådant beröm är up-
blåst och således lättast och snarast kan

blåtta min egenkärlek och mina swagheter,
hwaröfwer de sedan torde wilja drifwa sitt
gäckspel. Jag kom ock ihog min Cautua
dröm (Se p: 459. 2. B:), som påminte mig, at
jag uti alt borde wara warsam och försiktig.
Af dessa tankar och inbillningar intagen
wiste jag ej hwad jag skulle tala eller swara;
jag war således, fåordig och ibland teg jag,
talte dock så mycket, som nödwändigast
fordrades. Till slut sade han: ”Om jag går på
Apotheqvet och köper några droppar, mån
det skulle hjelpa något?” ”ja Gud wet”, swar-
te jag, ”hwad det kan göra, dock kan bror för-
söka.” ”Ja,” sade han, ”Gud wet hwad jag
skall taga mig före, och Herren hjelpe mig i
min ångest.” och derwid såg jag at tårarna
stodo honom i ögonen. Hwarpå han tog hat-
ten och geck på Apotheqvet. Och då märkte
jag, at det war hans fulla alfware och ingen
förställning, samt at min mistanka war falsk,
jag ångrade derföre at jag icke talte upriktigt
med honom, samt beslöt, at när han komme
tilbaka, tala med honom dels till förmaning
och warning, dels ock till tröst så godt jag
skulle kunna.

Han kom och tog fram sin flaska för at taga
in, och jag tänkte sedan med alfware börja
samtalet. Men knapt hant han swälja drop-
parna förr än unga Herr Nils Sundius helt
oförtänkt trädde in i kammaren, och det til-
ärnade samtalet blef derigenom hindrat. Det
war sant at jag redan wäntade dem enligt
fadrens bref (Se p: 526. 2. B) men trodde
dock icke at de skulle komma den dagen.
Sedan wi hade hälsat på hwarannan, sade
Han: ”Det war rätt lyckligt, at jag änteligen
feck rätt på Herren, jag har gått wist 2:ne
timmar och sökt Herrn.” ”Det är underligt”
swarte jag, ”kunde icke Herrn utaf mitt bref
finna igen mig? jag beskref der wägen och
gatorna på det tydligaste och om Herren
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hade haft det bara i hand så hade han ingen
bättre wägwisare behöft.” – ”Jag glömde åf
det hemma.” – Men hwad skulle jag säga:
”Herrns far är han ock med nu och bro-
dern?” – ”Nej intet min Far utan min Mor
och Bror.” – ”Hwar äro de då?” – ”Jag läm-
nade dem på gatan på andra sidan ån och jag
wet ej så noga hwar de äro; ty de hafwa kört
där af och an och wänta på min återkomst.”
– ”Kors bewars, hwad för underlig vandring,
detta hade warit hulpit om mitt bref warit
med; lät oss då skynda oss, at söka igen dem,
at de då en gång måtte få komma i sitt qwar-
ter, det jag har tingat hos Fru Justander.” Wi
gingo och Sundwall geck hem.

Det war nu redan mörkt hwarföre det war
swårare, at få rätt på dem; men det lyckades
snart nog, ty wi träffade dem på Anningais=
gatans ena twär gata, och Fru Sundius blef
ganska glad öfwer at wi kommo; ”ty”, sade
hon, ”jag är mer än ledsen at längre åka af
och till såsom ett spectacell på gatan.” Jag
hälsade på dem och det war hög tid at föra
dem till sitt qwarter öfwer hwilket Frun blef
rätt förnögd.

Förut har jag ofta nämnt om Cousine Claras
gäckespel med mig: nu hände sig en dag, at
hon efter wanligheten började språka med
mig som förr: ”Åh söt wännen min, Gull
kräket mitt, håller du åf mig? jag tycker så
förskräckeligt om dig! säg om du icke älskar
mig?” &c: Nu som Faster war ute och alla
andra, utom en Mademoiselle Calloander för
hwilken jag wäll war något blyg, så tog jag
dock dristighet till mig och swarte Henne
ungefär som följer med en ironisk ton: ”Jo
Cousine, jag tycker wist mycket om henne,
jag kan intet utala det en gång.” – ”Så! är det
möijeligt! O! hwad jag deröfwer är glad; men
hwarföre det då Cousin?” – ”Jo; ty Cousine,
som är så skön, bemöter ju mig med så myc-

ken godhet.” Härwid såg jag med förnöijelse
huru flat hon blef hon wille tala men fick
icke fram ett ord, hon wiste icke hwart hon
skulle se och wända sig, och sedan feck jag
wara i fred åtminstone den dagen.

Ifrån Avolin feck jag nu bref, som skref:

”Min Gratieuse Herre!
Här innelykt följer 9. D: K:m:t till min

Herre på det penninge=lån, som Ni gunstigt
behagade assistera mig med. Summan war
16. plåtar; hwarpå, om jag rätt mins, jag
första gången betalte 15. D: andra resan 72.
D: hwilket tilsamman utgör 87. D: så att res-
ten lärer wara 9. D: hwilka alla 3. posterna
belöpa sig till 96. D:. Jag hade wid min afresa
ifrån Åbo för Helgen skolat contentera min
Herre; men jag fant ej honom hemma då jag
en gång letade och min tid medgaf ej at
wänta på Eder hemkomst.” &c: &c:

Jag swarte honom på brefwet straxt och
bewiste honom alla de poster som jag hade
fått och at han hade lagt för mycket till den
andra posten, samt, at det ännu icke war
skult såsom han trodde, utan at jag ännu ha-
de at fordra 9 D:. Ty som jag kände min man
så wille jag tydeligen lägga honom saken för
ögonen; men at han sade sig hafwa sökt mig
wiste jag nog, war endast chimairer. (Se om
detta lån p: 468 och 486. 2: B:)

Jag har nämnt, at jag ock denna termin hade
köpt mig ett par Calocher hwilka nu hade
blifwit så wida, hälst den ena hwars bakläder
war söndert, så at han ej wille hållas på foten,
som war rätt förträtligt, hälst jag nödgades
nyttja dem när jag geck till Professorerna.
Och en afton war jag helt förträtad på dem;
ty jag hade icke allenast den förargelsen, at
de flera gånger på gatan foro aldeles åf foten;
utan jag blef ock af en tiggar poike skam
skrattad, som geck efter och gjorde gäck af
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mig. Då beslöt jag i wredes mod, at aldrig
mera råda mig till Calocher, och knapt at
bruka dem jag hade.

En dag då jag war i sällskap med några mina
wänner Carl Jonsson, Ascholin, Brander &c:.
roade de sig åt något, som Jonsson hade blif-
wit tiltalat för af KyrkoHerden Lebell i Björ-
neborg wid tillfälle af en af mina Predik-
ningar. och talte de mycket om dessa orden:
Israel du förer dig sjelf i olycka. Men jag för-
stod icke sammanhanget deraf; och som jag
hörde at det äfwen i någor måtto rörde mig,
så wille jag derom blifwa underkunnig. Jag
frågte derföre Ascholin härom; ty oss emel-
lan war ett stort förtroende: och feck föl-
jande underrättelse: At när jag en gång i
Björneborg förleden sommar predikade så
hade Carl Jonsson och de af hans Camme-
rater hwilka sutto honom närmast på läkta-
ren, skrattat wid det jag i Predikan sade
dessa orden: Israel du förer dig sjelf i olycka;
Hwilket Herr KyrkoHerden och HofPredi-
kanten Lebell hade sedt, och dem derföre
alfwarsamt tiltalat. &c: Men han hade dock
på sätt och wis warit oskyldig; ty anled-
ningen dertill hade warit, hwarken jag eller
min Predikan, utan denna: ej länge förut
hade Magistraten strängeligen förbudit at
hundar och swin skulle gå på gatan fria,
hwarföre den höga Embetsmannen Swin-
stickaren flitigt gjorde sin sysla. Nu hade
Carl Jons son och några andra Herrar straxt
före Söndagen promenerat på gatan, då de
blefwo warse ett swin äfwen, i aldra största
frihet, promenerade med dem. En af sällska-
pet, som förmodeligen wille wara qwick,
kom då med detta infall, i raport på swinet
och dess fara: Israel du förer dig sjelf i olycka,
hwaråt de alla hjerteligen skrattade; ty det
föreföll dem öfwermåttan löjligt. Nu när jag
i predikan nämnde samma ord, så föll dem

denna saken lika lifligt i hogen, hwarföre de
icke, oaktat stället, kunde afhålla sig ifrån at
skratta. Men detta tycktes mig dock wara en
swag ursäkt, och KyrkoHerdens bestrafning
billig; så mycket mer, som jag hade förut haft
tilfälle at obserwera, at sådana junkrar, icke
allenast med liten andakt suto i kyrkan, utan
också med flit söka allahanda anledningar
till gäckeri och löije i det stället de skulle
söka bibehålla alfwarsamhet och anständig-
het wid oförtänkta händelser.

Ännu mer mishagade mig ett annat Carl
Jonssons yttrande. Wi hade gått några styc-
ken utom Staden at förlusta oss, och hade
satt oss på ett litet berg och Carl Jonsson
hade den fula wanan at mycket och groft
swärja såsom många andra ty wärr. När der-
före jag och hans Bror, som war Prest och
war i Åbo för at antaga Magister graden, på-
minte honom härom och bådo honom afstå
med sådana swordomar, så swarte han altid:
”Jag tänker blifwa Prest.” Likasom alt hade
warit förlåtligt för en prest, eller han wille
göra spe af sin Bror; ty jag wiste at han inga -
lunda sjelf tänkte blifwa Prest.

XVI. Capitlet.
Resan ifrån Åbo till Haistila. 

Nu hade Termin hunnit till slut och hwar
och en af den Studerande ungdomen war be-
tänkt på att resa till sitt hem: följakteligen
äfwen jag till mitt hem och min Condition.
Fru Sundius och hennes Söner woro ock re-
sefärdiga; ty ändamålet af deras resa hade de
wunnit näml:n at hafwa blifwit Studenter.
Och det blef beslutit at de, jag, Sundwall och
Forsinius skulle resa i samma sällskap för at
lindra skjutsen. Wi beredde oss till afresan
och jag geck derföre på mina afskjeds upp-
waktningar. När jag kom till Professor Por-
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than, gaf han mig följande påminnelse och
upmuntran: ”Herrn bör nu under sitt wis-
tande på landet söka at öfwa sig i latiniteten,
tag först och sätt öfwer något på Swenska,
och sedan efter något tids förlopp, vertera
den samma Swenskan åter på latin igen utan
at se i boken, jämför det sedan med boken,
så får han se skilnaden, så skal detta förhål-
landet ej litet bidraga till at blifwa färm i
språket.” ”Jaja” swarte jag; men mente owist
är det dock om jag kommer dertill.

Sedan geck jag till Professor Deutch, det
war redan på eftermiddagen, och samma dag
skulle jag resa, jag hade således brottom. Hos
honom war då den yngre Swenska Capellan
Brunnius, för hwilken jag nyligen hade Pre-
dikat. Efter en liten tids sittande wille jag
stiga upp och recommendera mig. Men Pro-
phessorn sade: ”war så god och sitt en liten
stund min Herre, jag will tala med honom
något litet.” Jag satte mig då och wäntade
inemot en half timma; men där blef intet
något medtalande åf, ty Brunnius geck intet
bort och det föreföll mig såsom Professorn
wäntade på hans bortgång för at få tala med
mig allena. Jag undrade högeligen på hwad
han wille mig. Dock gissade jag at det war
något i anledning af min nyss hållna Predi-
kan, som han wille mig påminna, och i det
fallet hade jag wist haft lust at höra hwad det
wore; jag satt derföre en lång stund och
hörde med upmärksamhet på deras samtal;
Men Brunnius wiste aldrig gå och jag hade
ingen tid at förlora. Jag steg andra gången
upp och gjorde mine af at wilja taga afskjed;
men han bad mig åter sitta: det jag nödgades
göra; men Presten hade ej det wettet at gå
sin wäg, och efter ett långt wäntande förgäf-
wes steg jag för tredje gången upp, tog af-
sked och geck min wäg hwarwid Professorn
ingenting sade; men jag såg dock at han war
mislynt deröfwer; och jag hade icke så myck -

et mod, at kunna ursäkta denna min ohöf-
lighet och säga hälst orsaken till min bråska.

När jag war kommen till min Nations
kammerat Ström, och hans wärdinna feck
höra, at jag skulle resa till samma ställe och
ort, som Magister Avolin bodde på; så bad
hon mig, at ej glömma, at hälsa åt honom
alfwarsamt, at han med det första måtte be-
tala sin skuld hos henne. Jag feck då höra en
lång relation af hans legender, som på intet
sätt hedrade honom. Och ibland annat be-
rättade hon, hurusom han geck till henne
och åt middag och qwäll tillika med Ström-
men, utan at hafwa fått låf dertill ja icke en
gång begärt; och när hon sade åt honom, at
hon, såsom fattig, intet hade råd at hålla
honom mat så låddes han ej höra sådant,
utan kom likafult och åt där. ”Jag har födt
honom så och så länge och aldrig sedt en
styfwer af honom, hwarken wid afresan eller
sedan. Ja han tog icke en gång afskjed eller
sade så mycket som tack för mig. jag will
sedan betala; utan han stal sig härifrån.” Jag
fullgjorde hennes begäran wid framkoms-
ten; men huru det sedan aflopp wet jag ej.

Här sättes det som är anmärkt pag: 257.
Andra Boken.

Wid afskjedstagandet hos Callmeijers,
sade Farbror åt mig: ”Nu bror Stenberg, får
jag nämna, at jag framdeles icke har tilfälle,
at hjelpa dig något widare, angående spis-
ning; utan du måste se dig om sjelf. Jag
skulle wäl längre bewist dig samma förmån,
men jag har så många omkring mig” (som
ock sant war) ”at jag ej orkar med flera. Gud
göre dig godt och wälsigne dig och gifwe dig
en lycklig resa.” Jag aflade derpå min tack-
sägelse för alla åtnjutna wälgerningar, så
godt jag kunde; men min wanliga blygsel
hindrade mig at göra det så braf, som jag
önskade. Derpå tog jag mitt ödmjuka afsked. 

Före afresan feck jag insätta mina säng-
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kläder hos Callmeijers i en kista. 

Den 21. Junii wid pass klåckan 7. om qwällen
börjades wår resa, och Sundwall och jag åkte
tillsammans på en kärra. Ej långt ifrån tullen
mötte wi en wagn full med fruentimmer; då
jag, blyg öfwer wår kärra och i fruktan at af
någon blifwa igenkänd, såg ifrån dem och
låddes ej blifwa dem varse. När wi hade hun-
nit wäl halfwägs till första gästgifwaregår-
den, och jag såg mig tilbaka, så märkte jag,
at wi hade kört bort min lilla bössa och
Sundwals piska. Det war då ej annat at göra,
än at spänna ifrån hästen och rida tilbakas,
hwilket Sundwall åtog sig at göra, jag blef
qwar wid kärran, och Fru Sundius med sitt
sälskap körde förut och låfte äfwen beställa
oss häst på Gästgifware gården. Det drögde
ej mycket länge förr än Sundwall kom tilba-
kas, och då jag såg, at han ej hade någon bös-
sa; så blef jag rädd at jag hade aldeles förlorat
henne; men han tröstade mig strax dermed,
at Studenterna Aspegren och Schjähle, som
kommo straxt efter hade funnit dem båda.
De kommo ock, och jag war ganska glad, at
hafwa fått igen mitt.

På gästgifware gården fingo wi straxt häst
och körde straxt bort; men wi hunno ej
längre än norr på åkern några bösseskott, förr
än wi mötte Fru Sundius och hennes ena
Son, som kommo tilbakas; ty Frun hade på
Gästgifware gården glömt en wäfskjed. De
hade hunnit ända fram till gästgifware går-
den och måste ändock tilbaka, men hennes
andra Son och Forsinius wäntade där på wår
ankomst. Då wi hunno dit, så blef beslutit, at
wi skulle wänta på Fruns återkomst för at få
wara alla i ett sällskap. Under det wi wäntade
och jag råkte wara allena med Aspegren, så
föll talet oss emellan på Fru Sundius, hwar-
wid jag yttrade mig: ”Det är en Gudfruktig
Fru.” hwarpå han swarte. ”Huru wet Herrn

det?” ”Jo,” mente jag, ”jag har nog så mycket
warit i Hennes sälskap, at jag det har märkt,
hennes tal och upförande hafwa altid ådaga-
lagt sådant.” – ”Men har Herrn sedt henne i
hjertat, så at han är wiss på sig?” frågte han
med en skalkaktig mine och ton. ”Nej,”
swarte jag, ”men kan ju ändock wara tämme-
ligen säker, åtminstone af så goda anled-
ningar hoppas det bästa” &c: Han fortfor
dock at på ett gäckande sätt emotsäga mig,
och det förtröt mig, at han ej wille låta öf-
wertyga sig, samt at han dref begabberi här-
med, ty sjelf öfwertygad wille jag icke at han
skulle hafwa annat än goda tankar om henne.

Aspegren och hans kammerat, som woro
Tavastlänningar, reste förut bort, och wi
gjorde ock det samma, så snart Frun åter-
kom. Jag feck nu Forsinius med mig och
Sundwall åkte med den äldre Sundius. Wi
reste hela natten; men wi togo icke wägen
igenom Säkylä och Eura Socknar, som för
Frun och mig hade warit det genaste; utan
igenom Wihttis Socken och det för at så
mycket längre få halfwera skjutsen med For-
sinius och Sundvall, som war oss lindrigare,
än at ensamma betala hela skjutsen den kor-
tare wägen. Och under hela wägen måste wi
tåligt upbära Forsinii och den äldre Sundii
raillerie, hwilka, såwida de ingen ting hade
tappat eller glömt, flitigt brydde oss derföre.

Wi reste lyckligt en ganska wacker wäg bre-
dewid Cumo älf ända till Lautakyle, hwarest
war den enda flottbro öfwer ån, som jag har
sedt. Och där skilde sig Forsinius ifrån oss en
annan wäg till sitt hem. Wi fortsatte resan,
och Sundwall åter med mig. Knapt hade wi
hunnit en half fjerdings wäg ifrån Gästgif-
ware gården förr än ett häftigt rägn, med
åska, dunder och blixt öfwerföll oss. Wi
blefwo mycket wåta och frun, som för åskan
war ganska rädd mådde ännu wärre. Den
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enda utwäg wi hade, war at köra på något
fortare; men till så mycket större olycka för
mig så war den ena kärr=åsen eller axeln fär-
dig at gå åf, och jag fruktade hwar minut, at
wi i sådant wäder skulle blifwa warande på
landswägen. Emot all förmodan hölt han
dock ihop tils wi kommo till nästa by, belä-
gen midt på skjuts=hållet. Där geck wi in
undan rägnet, som warade en par timmar.
Där wi gingo in råkte wi ingen menniska,
fast än dörarna woro öpna; icke heller kom
någon hem så länge wi woro där. Under wårt
wäntande där började Fru Sundius obserwera
på osnygheten i rummet. ”Si”, sade hon, ”hu-
ru de hafwa här, se det och det, och åter det
och det” hwarwid hon pekade på ett tog i ett
annat, sparkade på det tredje, mönstrade
deras kläder, som lågo här och där omkring
bänkarna, summa icke det minsta blef för-
bi=gångit, och detta alt under en ganska cri-
tisk ton. Detta war mig aldeles icke i smaken
och förminskade en god del af den goda tan-
kan jag hade fattadt om Henne, och tänkte:
ho wet om Aspegren har så aldeles orätt; åt-
minstone är hon andra Fruentimmer lik uti
at tadla och mästra, eller har hon alt för litet
rest och är således ej wan at se huru bönder
bruka i sina hwardags rum.

Nu hade rägnet och åskan uphört, och mitt
första göra war, at i byn, som bestod af 5. a 6.
grannar få låna mig en annan kärra men än-
skönt jag i hwar gård råkte folk hemma och
uppå många böner, så war det dock omöije-
ligt at få låna en sådan som mycket förargade
mig. Jag måste derföre ännu nyttja den som
jag hade. Wi begåfwo oss ut och hade nu åter
wackert wäder; men efter en fjerdedels mils
fart, så saknade den äldre Sundius sin Sur-
tout, som han hade glömt på bänken i den
gården där wi hade hwilat. Han måste så taga
hästen och rida tilbakas, och den yngre Sun-

dius och Sundwall satte sig på min skrahla
kärra, som likasom på tråts och såsom halft
underwärk hölt ända fram till gästgifware
gården; men jag stadnade qwar wid Chaisen
hos Frun, som annars ej wågade wänta allena
på Landswägen. Och fördref jag tiden med,
at plåcka blommor åt Frun. Änteligen kom
han tilbaka med hästen och sin Surtout, och
wi reste. På nästa Gästgifware håll skilde sig
ock Sundwall ifrån oss; men wi reste ända till
Ylistarå Gästgifware gård och då war klåckan
10. på qwällen. Der beslöto wi at ligga öfwer
natten ehuru jag blått hade 2. mill hem och
Frun 3 ./2. ty wi wille icke komma och oroa
folk så sendt på qwällen, och här hade jag nog
tilfälle at betala den äldre Sundius för dess
skämt; ty nu hade han likaså wäl glömt som
wi och hade ingenting at yfwas öfwer.

XVII. Capitlet.
Sommar wistandet på Haistila.

Söndagen den 23. Junii anlände jag åter till
Haistila, och gjorde jag straxt min skyldiga
påhälsning hos alla wederbörande men Ma-
jorn war borta och satte mig sedan på mitt
wanliga ställe, och hwar nu mitt högsta be-
kymmer at se efter, med hwad ögon min
Fröken nu, efter det omtalta arfwet (se pag:
537. 2: B) wille anse mig. Hon satt ock nu
bredewid sin syster Magdalena, hwilka båda
såsom förr sökte, at winna företrädet: Men
jag war efter wanligheten, endast mån om at
håll ögon samtal med min Fröken, och tyck-
tes jag bekomma lika ömma swar, som förr,
som ej litet fägnade mig. Efter någon stund
stego båda upp, höllo hwarannan i hand och
gingo ut, min Fröken helt glad och nögd se-
endes i det samma på mig, på ett intagande
sätt; men den andra såg något sårgse ut. Och
huru detta uplifwade min gamla kärlek och
hopp kan hwar och en finna. Äfwen gladde
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det mig at se, det de båda dock woro så goda
wänner, så at, ehuru behagsjuk äfwen den
andra war, så störde dock icke swartsjukan
deras wänskap. Jag säger behagsjuka; ty för-
modeligen war det ofta den och icke altid
kärleken, som kom äfwen min Fröken till at
tala ett sådant ögonspråk med mig.

Mitt första göra war at skriffwa följande
tacksägelse bref till Farbror Callmeijer.

”S: T:
Min Gunstige Herr Farbror och Ädelmo-

dige Gynnare!!!
Ho skulle icke med de innerligaste hjer-

tats bewekelser emottaga och åtnjuta en så
oräknelig mängd af wälgärningar, som min
Farbror, så rundeligen, mig owärdigan, haf-
wer låtit wederfaras, och jag wore wisserli-
gen jordenes tyngsta börda, om jag ej hyste,
icke allenast en tilbörlig, utan ock all möije-
lig tacksamhet uti mitt hjerta. En tacksam-
het, som min stapplande tunga omöijeligen
förmådde uttolka den stund jag hade den
oskattbara glädjen, at aflägga min skyldigas-
te afskeds compliment hos Tit:, hwilken
dock till min grämelse blef så ganska slät:
Och hwilken jag önskar, at min darrande
penna nu, till någon del måtte kunna uprät-
ta. Men denna finner jag äfwen för wek at
afskildra min tacksamhet, som med Guds
hjelp ej snarare skall brista än mitt hjerta.

Men under all min swaghet alla sådana
wälgerningar, at gengälda, är det dock min
tröst, at Tit: mera ser på ett tacksamt hjerta
wid dessas utdelande, än på andras, sällan
från afsikter friade gentjenster. Hwem skulle
då wara gladare än jag i synnerhet nu sedan
Tit:s ädelmodighet hafwer uplyftat mig på
mina swaga ben, hwilket upwäcker hos mig
ett fast och oryggeligt hopp, at Herren wis-
serligen blifwer min hjelp härefter som förr;

och hwarföre skulle han icke? Han hafwer ju
allaredan, genom sina länge för mig fördolda
wägar, uphögt mig utur stoftet; jag, som ald-
rig såg någon utwäg, at komma så långt, hälst
jag ej feck mera wid min afresa än 6. D:
K:m:t, (af min Far) men Gud och Christeliga
menniskor, (bland hwilka sednare Farbror
och Faster äro de förnämsta) hafwa hulpit
till, at jag är hwad jag är. Och deraf har jag at
trösta mig, at jag mera på Andras tilskyndan
än min egen har kommit, at gå dessa wägar,
dock icke mine föräldrars; ty de stodo länge
häfteligen deremot. Tillåt mig ännu at be-
swära Tit: med min aldra ödmjukaste och up-
riktigaste tacksägelse till Fru Faster, hwilken
(om jag sjelf skal säga) wäl är stor, men för-
mår dock ej till det minsta wäga upp emot
alla de wälgerningar, den wälwillighet och
ömhet, som hon för mig hyst hafwer. Jag kan
ej annat än falla i djup förundran, när jag be-
tänker, at Gud hafwer först ledsagat Henne
hit på det jag skulle hulpen warda. Alt hwad
jag då kan göra, är, at önska det Herren wille
höra mina böner, så är jag försäkradt at Far-
brors och Fasters Ädelmodiga gerningar, dem
de med så stor förnöijelse utöfwa, rikeligen
skola belönte warda.

Ännu fördristar jag mig, at utbedja mig en
grace af Tit:, hwilken, om den bewiljas, skall
bekröna alla wälgerningar jag åtnjutit. Den
är följande: at Tit: enligt sin ädelmodighet,
täktes gunstigt öfwerse och förlåta alla mina
fel och förseelser, isynnerhet det, hwarige-
nom jag nästförleden wår förtörnade Tit: wid
bordet. Äfwen ock, at Tit: måtte tilgifwa
mitt widlyftiga sladder, hwaraf Farbror dock
kan se, at jag skrifwer af mitt innersta hjerta.
Och till slut, at Tit: ej måtte förglömma mig
i sina böner, samt förunna mig sin wälsignel-
se, så är jag säker, at jag skal wälsignat warda.

Nu tillåt mig at önska: At den Alsmägti-
gas milda hand måtte hwila, intil en förnögd
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ålderdom öfwer Tit: sjelf och hela dess för-
näma Famille. Aldrig förglömmandes min
söta Cousin Carl och den lilla kära Johannes,
samt at wi alla en gång måtte samkas i den
största glädjen! hwilket förnöijande hopp,
tillika med den glädjen at wara innesluten i
Tit:s grace, ger mig det hopp, at i största öd-
mjukhet och djupaste wördnad icke allenast
kallas, utan ock wärkeligen till bleka döden
framhärda

S: T:
Min Gunstige Farbrors och Ädelmodige

Gynnares tacknämligste, aldra ödmjukaste
och högst förbundne tjenare.

P: St:”

Man ser häraf, at mina concepter ännu den-
na tiden ej woro synnerliga, och fast någor-
lunda riktiga meningar, så dock en tröttande
widlöftighet och nästan osmaklig submis-
sité; men jag wille wara höflig och talade af
hjertat. At jag sade: det jag mera på Andras
än egen tilskyndan hade börjat Studera, war
meningen icke den, at jag icke wille; utan
den, at jag icke sjelf först föll på det projec-
tet och således ansåg jag det såsom en Guds
kallelse och skickelse, hwaröfwer jag kunde
frögdas. (Se pag: 113. sqq: 1. Bok:) Med det
omnämnda felet wid bordet förstod jag det
som omnämnes pagina 529. och 530. Andra
Boken. Med det otjenliga ordet: tacknäm-
ligste i underskriften, lärer jag ment: tacksam-
maste, som lärer warit mistag af mig.

Wid samma tilfälle skref jag ock till Cou-
sin Calloander som följer:

”S: T:
Min Gunstige Cousin och Ädelmodige

Gynnare!
Då jag ärhindrar mig all den grace, som

Cousin mig städse bewist, men i synnerhet
wid den läglighet då jag bekom den på den
tiden angenäma penninge handräckning,

kan jag ej annat än upfyllas med den för-
bindtligaste tacksamhet, som nånsin i ett
hjerta kan hafwa rum. Hwarföre jag ock såge
gärna, at jag nu wid detta tilfälle, efter låf-
wen kunde gälda den samma summan; men
beklagar högeligen, at det ej kan skje, eme-
dan Major Gripenberg ännu ej är hemkom-
men ifrån Mötet. Jag har wäl imedlertid
försökt at låna, för at undgå at blifwa ljugare,
och för det andra tycker jag, det är lättare at
wara skyldig där jag bor; ty då har jag lättare
at efter hand betala; Men ännu förgäfwes.
Någon wiss tid wågar jag ej nu utsätta, på det
jag ej må blifwa ljugare på nytt, men så snart
det är mig möijeligt, så skola de affärdas.
Hoppas således at Cousin har tålamod med
mig, och ej illa uptager, at jag nödgades rygga
min låfwen. Och således får jag ny orsak at
ännu blifwa Cousin mera förbunden än til-
förene. O! huru skal jag någon tid kunna i
minsta måtto gengälda alt det goda, som Far-
bror, Faster (Gud wälsigne dem) Cousin och
hela Famillen har mig bewist; men efter jag
är häruti för swag, så är mitt hopp, at Gud
warder upfyllandes skadan; om icke förr, så
skola dock (är mitt hopp) mina små wänner
Calle och Johannes wälsignade warda. Ja
Gud beware dem och oss alla! och låte ej ett
swagt skjepp ånyo skakas i någon häftig
storm, är den önskan med hwilken jag finner
förnöijelse i at framhärda &c:

Haistila den 1. Julii 1782. P: Stenberg.”
Till Chore, som ännu wistades i Åbo skref
jag ock och bad honom hos min wärdinna
uttaga några små saker, som jag hade glömt
och tilsända mig. Efter någon tid feck jag
swar, med innehåll, at som min wärdinna
war utrest på landet, så kunde han icke ut-
bekomma mina glömda Persedlar. dem jag
dock sedan feck igen.

Ifrån Niclas Eek feck jag äfwen bref han
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skref ibland annat: ”I går kom jag hem ifrån
Åbo: Hertig Carl anlände dit Midssommars
dagen om qwällen och afreste åter förleden
Fredag till Tavastehus. Jag skulle skicka dig
mina tankar om lyckan &c: som jag lofte;
men jag har ej hunnit skrifwa af dem. Jag
skall sända dem härnäst.” &c:.

Jag hade mycken åstundan, at få dessa
hans omnämnda tankar, men feck dem ald-
rig.

Kort derpå feck jag åter ett bref fult med
oskyldigt skämt och underrättelse om hans
hälsa och tidsfördrif; men i Post: Scripto
säger han: ”Jag är sinnad at mot hösten resa
till sjös, hwad menar du derom?”

Äfwen det tredje brefwet innom få dagar
feck jag ifrån honom af samma innehåll,
som förnämligast derföre war wälkommit, at
han skickade mig en afhandling De modo
Disputandi, afskrefwen utur Baumeisters
Institutiones,108 den jag ej hade, han låfte
mig ock flera afhandlingar derutur om andra
ämnen, dem jag dock aldrig feck. Han frå-
gade ock om jag hade någon Iris? och före
Månadens slut hade jag äfwen det fjerde
brefwet, uti hwilket han klagade öfwer min
lätja at swara och skickade mig unga Call-
meijers och sin Systers Anne Lovise Eeks
Bröllops skrift, skrifwen af Ryttmästar Ami-
noff, äfwen ock werser om en Lycklig lef-
nad, om Astrild, Fabel om Lärkan och Hen-
nes friare, och åtskilliga swar på den frågan:
Hwad förnämligast utgör en Hofmans Ca-
ractere? samt Herdinnans i Norden Testa-
mente.109 Se min gamla wisbok pag: 80. &c:
och 75.

Änteligen swarte jag honom på dem alla,
rådde honom at resa till sjöss om han fant sig
dertill hugad, häldre än at alt för länge wara
hemma och ej företaga sig något wist vitæ ge-
nus; samt tackade för de undfångna skrifter.
&c: och frågte honom om han sjelf war Auc-

tor till Herdinnans Testamente. Men frågan
om Iris geck jag med tysthet förbi, ty ännu
hade jag icke lämnat honom något förtro-
ende härom, emedan min principe altid har
warit, at om sådana saker lämna förtroendet
till så få, som möijeligt wore, och jag war al-
deles med Rikström ensam, nögd i detta fall.

Dagen efter hemkomsten eller Midsommars
dagen reste jag till Kyrkan, då jag till midda-
gen fölgde Rikström till Comminister Bran-
ders; ty gubben sjelf böd oss mera med
tecken än tal, ty han hade haft så häftigt
slag, at han knapt kunde tala få ord. Där satt
jag, såsom en annan tyst statue, efter wan-
ligheten mycket blyg, i synnerhet för fruen-
timmerna hans trenne döttrar, eller Chy-
denii omtalta Britor ty det war snart sagt
första gången jag war där. Till slut märkte jag
af något samtal som de hade med Rikström
hwars innehåll jag ej aldeles feck rätt på,
hälst jag ej attenderade till dess början: at de
yttrade någon förtrysamhet öfwer mitt up-
förande, likasåsom det härörde af storhet
och såsom hade jag hållit mig för god at
umgås med dem &c: detta gjorde mig ännu
mera nedslagen och harmsen på mig sjelf,
som aldrig kunde blifwa folklik ibland folk.
När jag kom hem språkade jag med Rik-
ström härom, då han ärkände at jag hade gis-
sat rätt om samtalet. Han sade sig ock hafwa
ursäktat mig hos dem så godt han kunde,
hwilket något tilfredsstälde mig; ty jag wiste
at han kände mig i grund.

Wid samma tilfälle wiste jag åt Adjuncten
Bäcker mina predikningar hålna i Åbo under
min sista därwaro för at corrigera dem, ifall
i dem wore något betydande fel, förr än jag
skref åf dem för at efter låfwen afsändas.
Efter någon tid geck jag åter till honom för
at återtaga dem, då han hade anmärkt några
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skrif fel, af hwilka anmärkningar 2. a 3. woro
grundade, och 2. a 3. ogrundade: ty uttrycket:
Jesum Christum och honom korsfästan, det
han wille hafwa till: den korsfäste, war dock
icke orätt ehuru gammal swenska; ty det war
enligt bibelns uttryck, fast det sednare war
sirligare och nyare Swenska, så förhölt det
sig ock ungefär med de andra. 

I anledning af omdöme om mina Predik-
ningar, får jag anföra ett annat af Commi-
nister Wahlros, som han sade mig en gång
när jag war hos honom, sedan han hade blif-
wit bättre bekant med Mig. ”Jag will säga
Herrn”, sade han ”Herrskapernas omdöme
om Herrns Predikningar. De säga och tilstå,
at Herrn Predika braf; men de tycka at
Herrn är alt för sträng och alfwarsam, hwil-
ket ej passar för en yngling; han kan icke,
säga de, så ung som han är, hafwa sådan är-
farenhet, som af hans predikningar kan tyc-
kas. Sådant skulle bättre anstå en gammal
förfaren man. m:m: Således wilja de icke up-
bära Herrns bestraffningar för giltiga.” Här-
wid tänkte jag: är det ej något annat fel så
går det wäl an, jag kan åtminstone häraf
märka at jag hade träffat deras samweten.
Och tycktes således ingenting hafwa at fö-
rebrå mig, och förbättra i det afseendet; dock
fölgde jag sedan något hans råd at gifwa ta-
lesättet någon allmännare wändning än at så
rätt fram tiltala Församlingen altid. Angå-
ende min unga ärfarenhet  åter så tänkte jag:
Gud allena wet och känner hwad jag i det af-
seendet har känt och ärfarit, det torde tiläf-
wentyrs wara mera än de förmoda. 

Samma Midsommarsdag mot qwällen Geck
jag i trägården och kom i sällskap med Frö-
ken Eva Gripenberg. Hon gaf sig i samtal med
mig, och först tackade mig för brefwets rik-
tiga framskaffande till Magister Avolin (Se p:
453. 2:dra Bok:) Hwarpå jag swarte ”det war

en ringa tjenst”, emedan jag altid wille wara
så willig som skyldig at tjena Henne. Hon tog
mig strax på orden, tackade för ett så godt
löfte, utbad sig mitt förtroende lämnade mig
sitt helt och hållit utan förbehåll, angående
sin hemliga trolofning med Magister Avolin
(Se pag: 286 2:dra Bok:). ”Jag hoppas” sade
hon ”at Herr Stenberg tänker så ädelt, at han
ej förråder mig, då jag har lämnat hela min
wälfärd i hans wård, och isynnerhet utbeder
jag mig at någon gång då och då få beswära
Herrn med någon liten billet till Magister
Avolin, Och om jag kan, will jag tilbaka tjena
Herrn i någor måtto; ty jag känner och wet
wäl Herrns tänkesätt och böijelse emot min
Syster Albertina.” m:m: Öfwer alt detta för-
troendet blef jag något förwånad hälst jag såg
mig blifwa intrasslad i deras kärleks afairer,
och isynnerhet, at blifwa deras bref dragare,
det jag gärna hade önskat kunna undwika;
hälst jag war i samma fara som de för Majorns
wrede, om saken blefwe uptäkt; men det war
mig omöijeligt at nu mera neka, sedan jag en
gång så fritt hade yttrat mig willig at tjena
Henne: Och ångrade jag icke litet, at jag så
mycket yttrade mig för Pigan Maria när jag
tog emot brefwet till Åbo (Se p: 453. 2:dra
Bok:) och hade jag säkert undwikit detta om
jag då hade låddas trodt hennes ord. Mitt swar
till Fröken blef sådant, som man kan före-
ställa sig, nämligen kraftiga försäkringar om
min trohet, tjenstfärdighet och försiktighet,
samt at hon trygt kunde få lita på mina löf-
ten. Jag tilstod ock för henne min ömhet för
Fröken Albertina. Och wi höllo länge nog
samtal med hwarannan och fant jag deruti
stort nöije. Jag får straxt tilfälle at nämna om
flera sådana samtal.

Jag försummade mig icke heller at genast in-
finna mig hos Magister Avolin för at utbe-
komma återstoden af min fordran hos ho-
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nom (Se pag: 544. 2:dra Bok:) som jag ock ut-
bekom utan synnerlig motsägelse. Nu nämn-
de jag dock ingen ting om mitt nyss hafda
samtal med hans fästemö. Men wi beslöto at
resa till Björneborg med hwarannan på båt
tillikamed Commissarien Grundström nästa
fredag eller den 28. i samma Månad.

Jag infant mig på den utsatta restiden och
wi fölgdes åt til Commissarien Grundström,
hwilken hade egen båt den wi satte oss uti
och började ro utföre ån. Jag satt i akter stäf-
wen och styrde men Grundström rodde sjelf,
men Avolin satt bredewid och språkade med
honom; men De talte så tyst, at jag ej wäl
hörde hwad som sades och kunde således ej
deltaga i deras samtal; lägg ännu till at jag
aldrig tykte om hwarken den ena eller den
andra, således icke heller deras tale ämnen;
ty de kommo aldeles icke öfwerens med mi-
na tankesätt, det war då ej under at jag iakt-
tog en långwarig djup tystnad. Men denna
war dem icke till lags, ty så mycket kunde jag
med möda höra af deras samtal, hwars inne-
håll war ungefär som följer och som jag af
halfwa ord och meningar kunde förstå: ”Det
är en mycket djup tystnad, och hiskeligt,
dödt wäsende, är han ock så hemma, så wet
jag ej hwad Fröken ser för behagligt och ar-
tigt på honom.” Men följande woro egente-
ligen Grundströms ord som ock war ogift:
”Jag tror om jag ock anmälte mig hos Frök-
narna så worde jag emottagen och wälkom-
men, de lära wara mycket giftes sjuka”, m:m:
Härunder bibehölt jag samma philosophiska
tystnad eller talte jag om helt andra ämnen
likasom hade jag aldrig hört det minsta af
hwad de sagt. Men jag fant häraf at saken
war i hwars mans mun, hwilket något oroade
mig, isynnerhet för min Fröken skull, hwars
reputation låg mig ömt om hjertat. Men för
min egen del skötte jag ej stort derom.

I Björneborg hälsade jag på alla kända och be-
kanta, och ibland de första mina resekamme-
rater Fru Sundius och Hennes Söner. Hos
Henne war då en under officer, hwars namn
jag har förgätit: denne war af samma tänke-
sätt, som Fru Sundius, det will säga: af de, af
allmänheten på spe kallade, omwända. Och
något öfwerdrifwit war ock i hans tal och up-
förande isynnerhet sades hans hustru wara 
likasom en hufwud person i Secten. Han
frågte mig ibland annat: huru stor lön jag feck
af Majorn? ”Så och så stor” swarte jag. ”Men
får Herrn för den tid som han har warit i Åbo
också?” ”Jag kan hwarken wänta eller begära
det,” swarte jag, ”at få lön för en tid på hwil-
kan jag intet gagn har gjort.” ”Ach så heder-
ligt och honette tänkt är icke detta,” utbrast
han därpå, likasom half hänrykt, ”det är wist
ganska hederligt tänkt.” &c: ”Ja” sade jag, ”det
är ej annat, än hwad hwar och en annan kan
och bör tänka och göra i mitt ställe.” ”Ja”
swarte han ”det är wäl så men de äro dock få,
som komma rätt ihåg sina skyldigheter.” 

Nu fölgde jag Johnson och Ascolin i Scho-
lan och lärde mig skoldansen. 

Hos Inspectorn Pontelius på Bränneriet
infant jag mig ock. Och under det Inspec-
torn war någon tid utgången utur kamma-
ren, feck jag uti Lagboken, som jag började
läsa uti; och när Inspectorn kom in och feck
se, at jag läste i den så fråkte han under
smått löije: ”Håller Herrn på läsa Ärfda bal-
ken?” ”Nej”, swarte jag; ty jag läste Första
Capitlet, och låddes ej förstå hwarpå han
syftade, ehuru jag förstod piken mycket wäl;
ty han syftade på det arf, som Fröknarna
Gripenberg, allmänt sades, hade at förwänta,
medelst en slägtinges Testamente, hwilket
jag såsom Fästman äfwen borde smickra mig
utaf. (Se pag: 537. 2:dra Bok:) Sedan reste jag
i samma sällskap hem.
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Under Majorns frånwaro reste alla Frök-
narna utom Eva till Björneborg till Inspector
Pontelii Herrskapet, af hwilka de woro bud -
na, om jag rätt mins. Där träffades ock
Munsterskrifwaren Hjertman, hwilken böd
dem och Mademoiselle Pontelius till sig på
eftermiddagen, då han trakterade dem med
Caffe och Pounche &c:. När jag det feck hö-
ra, så war det icke mer än at icke jag förtröt,
det denne Petit maitern skulle få den he-
dern, och det war ej utan at icke hos mig war
en god grad af swartsjuka, emedan jag tyckte
at han på intet sätt war min Fröken wärd.
Men när någon honet karl som war i mitt
tycke, sökte hennes aktning, så war det
twärt om. Se härom pag: 388. sqq: 2. Bok:

Wid samma tid feck jag följande bref ifrån
Magister Avolin, sedan han förut hade be-
gärt min visite hos honom:

”Min Goda Herre
Jag förwäntade min Herre hit något tidi-

gare, men nu måste jag beklaga, at jag är nöd-
gad at resa en liten wäg, men i Morgon bittida
är jag åter hemma; hoppas altså at hafwa äran
få se min Herre hos mig. Emedlertid beder
jag ödmjukeligen, at min Herre wille såsom
en upriktig och redlig wän, med möijeligaste
warsamhet, skaffa hosgående bref den wärda
ägaren tilhanda, hwilket så mycket lättare
kan skje, som Ni bor i en och samma gård.
Gifwes ej något annat tilfälle, at öfwerlämna
det i ägarens händer, så lämna det åt pigan
Maria, hwilken wäl besörja derom. N:B: Sam-
ma piga är litet koppärrig med spetsig näsa,
och går krokot i ryggen.” (den samma åt hwil-
ken jag lämnade mitt bref. Se pag: 419. 2:dra
Bok:) ”I morgon förmiddag önskade jag äga-
ren aldra sist hade brefwet omhänder, ty det
är rätt angeläget; men war oändeligen försik-
tig, annars går både jag och brefägaren tota-
liter förlorade. Undra ej at jag dristar mig göra

förtroende af denna hemlighet. Jag wet nog-
samt huru det är fatt med Eder. Jag förbehål-
ler mig alt derföre den heligaste tystnad,
jämte görligaste försiktighet. Det kan jag ej
heller twifla på. Eder Conduite är mig be-
kant, och Ni är känd af mig på den aldra bästa
sida. War öfwertygad, at Ni ej förlorar derwid
något. Likasom Ni ej heller wandt derwid,
om Ni gaf mine om hemligheten hos weder-
börande. Sådane saker äro mer än ömma, i
synnerhet, då, i widrig händelse, det skulle
genom en bedräglig Commisionaires upsåte-
liga owarsamhet, gälla twänne ömma och
oskyldiga Personers timmeliga wälfärd ifram-
tiden. Jag liter altså på min Herres mennsk-
lighet, och anförtror mitt bref med den
agtsammaste recommendation till ägaren,
och försäkrar om all möijlig gentjenst, så
snart jag derom anmodas. Jag lefwer städse
med upriktig wänskap.

Min Herres
Redlige wän
Jan Avolin.”

Man ser häraf, at Fröken hade gjort honom
underkunig om wårt samtal och mitt till
Henne gifna löfte. Och jag gjorde början at
vara brefdragare. Hans skrifsätt, som röijde
så mycken mistanka, och hans anmärkning
om, at han wiste nogsamt huru det war fatt med
mig, som förekom mig såsom en half hotelse
ifall af bristande trohet hos mig, war mig ej
särdeles till behag. 

Brefwet feck jag tilfälle emot qwällen at
lämna ägarinnan i Kryddgården, hwarest wi
åter hade ett samtal under förevändning af,
at wi plåckade ogräset tilsammans. Och hu-
ru önskade jag icke at jag måtte haft samma
tilfälle med min Fröken; men det lät sig ej
göra. Wårt samtal föll naturligtwis på wåra
ömse sides kärleks afairer. Wi talte om ögon-
språket och dess besynnerliga wärkningar.

Visite hos 
ungkarlen. 
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Men när jag nämnde, när talet war om min
kärlek, at jag nog fant min stora owärdighet
och ringhet i jämförelse emot min Frökens
börd &c: så swarte hon: ”Säg intet det, Herrn
är altid så god som min Syster; men hon har
en obornerad ambition,” (detta war Hennes
favorit uttryck det hon ofta nyttjade) ”som
alla Systrarna har, ty hwad är börd när den
åtföljes af en dum högfärd och obornerad
ambition? Herrn bör icke så förringa sig un-
der sitt rätta wärde. Det är osäkert om Min
Syster är Herr Stenberg wärd. Man bör häld-
re tro sig kunna göra en flicka lyckelig, eller
at man åtminstone intet är sämre.” Detta
tänkesätt tycktes mig något strida emot den
nödiga ödmjukheten som wi böre äga, och
kunde blifwa ett frö till en oordentelig egen-
kärlek. Dock war denna upmuntran för mig
för mycket gynnande för at icke behaga mig.

Jag anmodade äfwen Fröken Eva, det hon
måtte wisa mig den godheten och aflämna
mina bref till min Fröken, så wore jag säker
at de kommo henne tilhanda, såsom ock, at
jag ej behöfde frukta för at saken blefwe 
lättsinnigt utspridd ibland allmänheten. 
Men hon swarade: ”Det wore just at skämma
Herrns sak, emedan de hafwa alsintet förtro-
ende till mig, och jag äger icke deras wän-
skap; ty deras obornerade ambition tror sig
wara stött igenom mitt nedlåtande at hafwa
älskat en så ringa man, som Magister Avolin,
och äfwen deras lycka derigenom hindrat.”
En annan gång (ty sådana samtal skjedde
flera gångor, men jag har ej welat afbryta
ämnet) föll talet på kärleken, dess art och
häftighet, då Fröken Eva sade: ”Den måste
wisserligen wara en swår plåga för en del
menniskor; ty jag känner ett Fruentimmer,
som yttrade sig wid ett tilfälle således: Jag
undrar hwad som är större plåga antingen kär-
leken eller tandvärken” ”Det war en underlig
och besynnerlig jämförelse”, swarte jag.

”Hwilken må det wara?” ”Jo det är”, sade
hon, ”min Syster Johanna.” ”Är det möije-
ligt?” frågte jag, ”Hon som ser så stadig ut?”
”Jo” mente hon ”det är säkert, och det sade
hon, när hon af min Far blef så hårt bannad
wid bordet” (se pag: 450. 2: Bok:) ”och då hon
gråtande steg upp ifrån bordet, som Herrn
mins, och geck i kammaren, där fälde hon
detta yttrandet när också wi efter måltiden
kommo dit.” Jag frågte Henne: om Hon wis-
te föremålet för hennes kärlek? men hon
swarade dertill: ”Neij.” Dock de anledningar
jag trodde mig hafwa at tro det jag wore den-
samma har jag anteknad pag: 368. 449. 450.
och 453. 2:dra Boken; men jag lät ej fröken
Eva härom förstå det minsta.

Den 18. Julii reste jag åter till Björneborg, där
hörde jag allestädes, at man på långt håll
wille bry mig för min kärlek för Fröken Gri-
penberg, det jag ej låddes förstå. Men isyn-
nerhet Fru Sundius och Hennes Söner hwil-
ka tydeligen frågte mig derom och brydde
mig derföre; men jag aktade mig för at tilstå
Saken; utan jag swarte med en alfwarsam
ton och mine, likasom jag hade warit harm-
sen öfwer ryktet, at altsammans war osan-
ning och folkprat, hwilka altid sökte at på-
hitta något för at roa sig på andras bekost-
nad. &c: Och dermed tystnade de.

Denna gången, om jag rätt mins, blef jag ock
buden till middagen af Stads Capellan Sou-
rander där wankades win och jag drack wäl ej
mycket, 3. eller 4. glas; men tyckte dock at jag
hade förgått mig i det jag ej hade enträgnare
nekat fast de bödo; Ty antingen war det blott
min blygsel och tyckmyckenhet, som gjorde,
at det så förekom mig, eller war det wärkeligt,
at de wiste någon half förtrytsam mine öfwer
det jag icke förr skonade deras win. Och den-
na uptäkten gjorde, at jag blef något nedsla-
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gen och harmsen på mig sjelf, hwarföre jag ej
länge trifdes där, utan geck bort, tänkandes:
Skal jag då aldrig en gång kunna lära mig, at
skicka mig folklikt ibland folk!

När jag war färdig at resa hem feck jag
följa på båt med Presten Wahlros och hans
fru hwilka skulle fara till Fredricksfors Bruk,
för at hälsa på sin Syster och Swåger. Herr
Inspector Moberg och dess Fru. Jag fölgde
dem till En Capitaine wid namn Pfaller. Un -
der wägen satt jag med största förargelse och
afhörde huru som Fru Wahlros flera gångor
war otidig emot sin man. Och om det ändå
hade warit saker af wigt eller han wärkeligen
warit felaktig, så hade jag ej så mycket und-
rat derpå, med det war saker af ringa wärde
och ändock trätte hon på honom så mycket,
utan försyn för mig och folket, så at jag blef
helt flat: Men tänkte derwid: Sådant hade
jag wäl aldrig trodt om dig, nu förlorar jag
mycket af min aktning för dig. Herre Gud
beware mig för en sådan hustru om jag nån-
sin i werlden blir gift. Häldre wille jag aldrig
få någon maka, än en sådan, för hwilken
man ej en gång får tala utan at blifwa snäst.
Och om sådana wiste huru illa sådant kläder
dem och huru stötande sådant är, så skulle de
åtminstone hafwa försyn för främmande om
de änteligen wille träta och wara Greta Hus-
bonde hemma. Men jag lämnar detta öfwer-
tygat om at Salomo och Syrach hafwa sagt
sant. Hos sistnämnde Capitaine skildes jag
ifrån dem, glad at icke mera behöfwa afhöra
Hennes otidighet. 

Nu råkte jag ock Rikström, som berättade
hurusom Fru Majorskan och Jungfru Wess-
man hade talt om mig och min kärlek, samt
haft sina omdömen derom &c: hwars inne-
håll jag nu ej mera mins. Hwaraf jag då fant
at ryktet härom äfwen hade hunnit till min
Patronessas öron och då jag för Rikström ytt-

rade min fruktan för at Hon det ock torde
berätta för Majorn, så tröstade han mig der-
med, at hon sådant wisserligen icke gjorde,
”ty hon tänker hederligare än så, och hon
känner sin man för wäl at hon det göra skul-
le.” hwarmed jag gaf mig tilfreds. 

Som jag nu hade hunnit renskrifwa mina
2:ne Predikningar hålna i Åbo sistledne Ter-
min, så fullgjorde jag mitt löfte (se pag: 536.
bladet 2:dra Bok:) och afsända dem tillika
med ett höflighets bref till G: Melander i
Åbo. Som det sedan drog nog länge ut och
jag ej feck swar, så fruktade jag före, at de
hade kommit i oberhörigas händer; ty skref
jag åter ett och frågte, om de woro fram-
komna?

Utaf den förr omnämnde Abraham Eke-
löf feck jag nu ock första brefwet, som inne-
hölt complimenter till förnyande af wår
wänskap det jag ej kom at beswara.

En liten billet ifrån Avolin feck jag en dag
i hwilken han anmodade mig at komma till
sig om jag möijeligen skulle hafwa tid. Jag
gjorde så. Och han anmodade mig at öfwer-
styra ett bref till hans Fästemö tillika med 2.
a 3. andra bref som woro öpna hwilka ock jag,
sade han, skulle få läsa, om jag så behagade.
Jag geck min wäg, satte mig i wäg åkern och
läste igenom de öppna papperen, dem jag
fant wara recommendations bref eller attes-
tata om Magister Avolins frägd, hederliga up-
förande och honetteté; skrifna af Personer,
som jag icke kände, och hwilka till hans för-
mån deruti hade gifwit honom ganska hed-
rande och wackert betyg, som dock uti
mycket stridde emot den ärfarenhet, som jag
trodde mig hafwa om honom. Dock tänkte
jag: jag will hoppas at något af alt detta är
wärkeligt! Jag fant straxt, at hans afsikt här-
med war, at uphjelpa och föröka, eller åtmin-
stone befästa sin credit och reputation så hos
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mig, som isynnerhet hos sin Fröken. Hälst jag
förut igenom Rikström wiste at Fröken hade
haft flera orsaker, at wara misnögd med hans
conduite och äfwen förebrått honom sådant.
Till äfwentyrs, tänkte jag, har hon åter sådant
i sina bref gjort. Men, tänkte jag, det är ej
synnerligen godt tecken, och det är långt nog
gångit när man nöddgas betjena sig af sådana
medel, för at winna sin fästemös aktning och
tilgifwenhet; eller at befästa dess öfwerty-
gelse om sin goda conduite. Brefwen lämnade
jag straxt i ägarinnans händer.

Medan jag håller på will jag äfwen om-
nämna en annan kärleks afaire. En kammar
Piga (Hon kan wäl ock få heta jungfru, ty an-
nars fruktar jag för alla kammar=jungfrurs
förfärliga wrede, och ho skulle den kunna
fördraga.) Nå så må det då för hedren skull
wara en kammar jungfru, som tjente i går-
den, hwilken för några år tilförene, då hon
första gången tjente där, aflämnade följande
ojäfaktiga bewis på sin kyskhet; nämligen;
den aldra största aversion för böxor, (om för-
låtelse min benägne och ömtålige läsare, jag
hade bort skrifwa permissoner med permis-
sion sagt) nå hon hade då, efter det en gång
är sagt, aversion för böxor, det mina Disciplar
berättade för mig, och det de sjelfwa sedt
hade året före min ankomst, nämligen, at när
hon skulle bädda sängen i deras kammare
och olyckan då råkte wara så öfwermåttan
widrig, at deras eller Informatorns böxor lågo
Henne i wägen, så at hon nödwändigt måste
skaffa dem ifrån stället, så tog hon (när hon
intet hade någon sticka eller käpp på hwars
ända hon kunde bära bort dem) med yttersta
naglarna af tummen och lillfingret uti en
snibb af plagget, hölt dem på det längsta af-
stånd, som hennes arm medgaf, bar dem så
till en stol och kastade dem där med häftig-
het ifrån sig, likasom hon hade blifwit bränd
eller besmittad. Samma kammar=Jungfru

hade nu blifwit i hast fet öfwer lifwet och
war halfwägs till Tyskland. Orsaken lärer wa-
rit den, at karlen när han nalkades henne sä-
kert ej hade böxor; ty i det fallet hade hon
wisserligen blifwit rädd, för den starka aver-
sion skull, som hon hade för dem; men för
deras innandöme war hon intet rädd. Det
skall man finna, at de som mäst göra sig till i
detta fallet på ett slikt sätt, de äro de aldra
sämsta; ty det är tecken dertill at de hafwa en
ganska liflig inbillnings gåfwa härom.

En Volontaire Corporal wid namn Cumlan-
der, en wacker karl sades wara hennes lägers-
man. Denna kom en dag för at upwakta
Majorn och det war ej länge förr än jag feck
tilsägelse at gå in till Majorn. När jag kom dit
in Så stodo dessa bägge syndare wid dörren,
och Majoren med sin wanliga häftighet och
wrede trätte rätt skarp på Cumlander; som
hade understått sig at i hans hus begå en
sådan lidderlighet. Han fortfor, at såwida han
sådant gjort hade så skulle han ock äkta
Henne om han wille eller intet, ”och derpå
skall du din hundswått i wittnens närwaro
gifwa Henne din skrifteliga förbindelse”.
Denne war högst nedslagen och sårgse, ty
han hade als ingen lust till detta äktenskap.
Men det halp intet han måste gå i min kam-
mare och skrifwa en sådan förbindelse. När
han kom igen så war han ändock icke efter
önskan, hwarföre han måste gå at skrifwa en
ny. Sedan han de underskrifwit blefwo jag
och, om jag rätt mins, Sergeant Lund, eller
Rikström anmodade at skrifwa under såsom
wittnen, hwarefter han i wår närwaro måste
gifwa Henne denna sedel, hwaröfwer hon
war glad och förnögd. Men efter min tanka,
så tykte jag, at denna förskrifning ej stort
borde gälla såwida derwid war ett uppenbart
twång. Derefter kom Cumlander ned till mig
i min kammare hwarest han yttrade sig, at
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han aldrig i werlden skulle äkta Henne nej
förr skulle han resa till sjöss och aldrig mera
se Swerige. Jag får framdeles tilfälle at tala
mera om honom.

Jag har nämnt at jag under min sista wa-
relse i Åbo hade kjöpt ett par Calocher. Och
efter min återkomst till Haistila feck jag
efter någon tid höra, at Fendrick Nils Leon-
hard Gripenberg äfwen hade förlorat ett par
Calocher, samt af mina Disciplars halfwa
meningar förstod jag, at han mistänkte mig
för at hafwa hans Calocher, antingen han
trodde mig hafwa fått dem igenom mistag,
eller han mistänkte mig för at på något olof-
ligt och oärligt sätt hafwa skaffat dem i mitt
wåld. En min heder och ära så när gående
hemlig beskylning, war för ömm för mitt
rena och oskyldiga samwete, at med liknögd-
het kunna fördraga. Icke heller wiste jag hu-
ru jag med lämpa och bindande skjäl skulle
kunna öfwertyga honom om at calocherna
wärkeligen wore mina, och om min obe-
fläckade oskuld, hwilken han förmodeligen
äfwen af den anledning lärer dragit i twif-
welsmål, at han och mina Disciplar säkert
wiste, at jag, före min resa till Åbo, alsinga
calocher hade. Häröfwer war jag i något litet
oroligt bekymmer. Men en dag då han war i
min kammare brakte jag talet på calocherna
och sade: ”Jag har hört, at Herr Fendricken
har förlorat sina calocher.” ”Ja,” swarte han,
”och jag skulle wara glad om jag finge igen
dem.” hwilket skjedde med mine och ord li-
kasom wille han säga: nu ger han wäl mig
igen mina calocher, eller: nu skall Herrn
gifwa mig igen dem. Jag swarte honom då:
”Jag har också ett par calocher, och det gör
mig ondt om Herr Fendricken skulle mis-
tänka mig för at de wore hans, jag kan så
mycket mer försäkra at de äro mina, som jag
icke allenast kan bewisa, at jag har köpt dem
i Åbo under min sista warelse därstädes, utan

ock så mycket mera wet at de äro mina, som
den ena isynnerhet är sönder i bak=lädret
det Herr Fendricken sjelf ser” (ty jag wiste
honom dem med det samma.) ”hwilket ej
sällan har gjort mig förargat på dem på Åbo
gatorna; emedan de för den orsaken skull
aldrig wille sitta på mig.” Detta kunde jag
dock ej uttala med den frimodighet, sinnes
stilhet och ostörda mine, som min oskuld
och mitt rena samwete hade bordt hjelpa
mig till; ty jag war dertill för mycket rörd af
den tankan at min heder och ära skulle dra-
gas i twifwelsmål. Jag mins ej hwad han
swarte; men han förekom mig mycket mis-
lynt öfwer det han icke feck igen calocherna;
och jag märkte at jag aldeles icke hade lyck -
ats i at öfwertyga honom om sanningen,
utan snarare tycktes han utaf förwirringen
under mitt tal blifwa mera styrkt i sin mis-
tanka. Detta oroade mig ännu mer; men
kunde ingen ting mera göra deråt. Det war
knapt sju eller fjorton dagar derefter förr än
mina Calocher förswunno och jag wet icke
hwart de togo wägen; jag hade således stark
anledning at tro, det Fändricken, i öfwerty-
gelse om at de woro hans, hade oförmärkt
tagit dem ifrån mig. Och jag kunde så myck -
et mindre utforska om de woro i hans göm-
mor, som han innan kort reste bort på sin
commenderings station. Ett sådant förhål-
lande af honom war aldeles icke Adeligit
efter mitt tycke. Och jag beslöt ånyo, at ald-
rig mera köpa mig calocher, efter de twå
första paren hade tillskyndat mig så mycken
förträt. (Se pag: 240. 319. 320. alt Andra
Boken och pag: 508. och 545. ibidem).

Denne Fendrickens fula och ohyggeliga owa -
na, at så mycket swärja har jag omnämnt
pag: 276. Andra Boken. Nu sedan jag tycktes
hafwa blifwit bekant med honom, tog jag
mig ibland frihet, at på ett facilt och raille-
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rande sätt förebrå och påminna honom så-
dant, hälst när wi spelte bräde tilsammans.
Han tålte det litet i början; men till slut blef
han eller kanskje låddes blifwa otålig deröf-
wer. När jag derföre märkte at jag intet med
mina anmärkningar kunde förbättra honom,
så teg jag och låddes ej höra hans swordomar.

Jag har sagt, at jag spelte bräde då och då;
men blott för ro skull, aldrig om pengar, än
spelte jag med Fendrick Nils än med Fend-
rick Reinhold och än med Sergeant Lund,
och det ibland under mina Discipplars läs-
timmar. En dag när jag satt och spelte med
Fendrick Reinhold kommer Majorn och ro-
par Fendricken ut, då jag af wissa anledning-
ar kunde sluta, at hans Far hade bannat 
honom för det han spelte med mig under
barnens lästimmar och således hindrade mig
ifrån, at arbeta med dem. Detta förtröt mig
högeligen och jag blef helt ond; ty jag tänk-
te: har jag ej sjelf samwete och eftertanka,
samt hog och lust till saken aldrig lärer du
kunna truga mig till at göra något gagn. Med
flit wiste jag mig ock om qwällen helt onder
när pigan bäddade sängen, och tänkte du må
bära det fram om du will.

Denna sommar tog jag mig före, för at ej al-
deles åsidosätta all läsning, at låna och läsa
några reela böcker jämte romaner, isynner-
het Krygers Natural Theologie110 och äfwen
en på Latin, af samma storlek, som Wöldi-
kens dito, om nådens ordning hwars auctors
namn jag har förglömt, och som jag mycket
tyckte om. Jag walde den äfwen för at per-
fectionera mig i grækiskan; ty den citerade
ganska många språk, hwilket jag hwart och
ett slog upp i Novum Testamentum och läs-
te. Detta gjorde jag för at så mycket längre
kunna bibehålla hågen; ty jag wiste nog det,
at om jag toge mig före at läsa grækiskan i

svite, så skulle lesnaden så snart infinna sig.
Och hölt jag ock ärligt uti med mitt före-
satta arbete ifrån bokens början till slut.

En dag hade jag gått till Annoila, och på åter-
wägen kom Stads Casseurens Fru i Björne-
borg åkandes och hant på mig; den samma,
som är omtalat pag: 357. Andra Boken. Hon
tillböd mig at få åka med, hwarföre jag tack-
ade och steg i Chaisen, och woro wi då 3. per-
soner på ty hon hade äfwen en flicka med
sig; jag åkte, men något för fort i anseende
till tyngden och den sandiga wägen; ty an-
nars war det ej mer än lagomt i ett jämt lö-
pande; men hästen blef dock nog warm när
wi hunno fram; hwar öfwer Frun wäl ej sade
något ej heller lät märka något misnöije; men
jag ångrade det dock högeligen; ty jag ansåg
det för en otacksamhet at när hon hade wist
mig den höfligheten och låtit mig få åka, jag
då skulle gifwa henne anledning at ångra sin
höflighet. Aldraminst hade jag welat det ha-
de skolat händt emot henne, som hade yttrat
om mig en så gynnande tanka.

En annan gång, när jag geck till Annoila och
hade gått litet åf wägen för at söka bär, blef
jag warse at Sergeant Nunberg, och Commis-
sarien Grunström kommo ridandes efter
mig; jag gömde mig derföre i buskarna; ty jag
wille ej visa mig för dem; men när de woro
komna litet förbi så steg jag åter upp för at
gå efter dem, men en af dem råkte i det sam-
ma se tillbakas och sade: ”hwad war det, som
rördes där borta”: och efter en liten delibera-
tion beslöto de at rida tillbaka at recogno-
scera, de redo mig åter förbi utan at se mig;
men när jag såg, at de togo in i skogen, så
tänkte jag: det är nog harmeligt at de skola
jaga och spåra efter mig såsom efter röfware
och skälmar; derföre, när jag såg at jag ej kun-
de undgå at blifwa uptäkt, så beslöt jag gå
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fram på wägen, hwilket jag ock gjorde så
oförmärkt, at de ej sågo mig, hwarpå jag mar-
cherade min jämna gång fram, och de, som i
skogen förgäfwes hade sökt, kommo straxt
efter, då hela saken slöts med litet raillerie.

En annan utmarche hade så när blifwit
högst olyckelig. Jag fölgde Major Gripenberg
at bese hans åkrar och ängar och bar min
lilla bössa. I det samma sågo wi på andra si-
dan ån, en hop med getter å Majorns äng, dit
wi omöijeligen kunde komma för at köra
dem bort. Majorns torpare bodde ej långt
derifrån äfwen på andra sidan ån. I hopp at
någon där skulle höra oss stodo wi och ropte
länge för at bedja dem köra bort getterna;
men förgäfwes. Majorn säger då helt hastigt
åt mig ”Kära skjut ett skott, kanskje någon
då kommer ut”. Jag hade bössan laddat med
hagel, och spände straxt up hanen i afsikt at
stiga fram och skjuta i wädret. Men så snart
jag släpte hanen, när jag hade spändt upp
honom, så brann skotten åf helt oförtänkt
och geck tätt wid Majorns wänstra sida, så at
om jag hade wridit mynningen blott en half
aln mer åt honom och stått ett steg längre
tilbakas, så hade skottet träffat honom. Så
snart det small, frågte Majorn: ”Så, geck det
så fort?” Denna fråga öfwertygade mig om
at han icke märkte, at det war ett wådaskott;
derföre lät jag ej märka det minsta utan
swarte: ”Ja, huru länge skall man sänka med
ett skott.” och war högst glad uti min altera-
tion at Majorn war okunnig om den fara han
hade warit uti, och tackade Gud i mitt sinne,
som frälste mig ifrån en så stor olycka.

Nu roade jag mig med krokar i älfwen efter
gäddor, och feck också några; men jag hade
swårt för at få små fisk till bete. hwarföre jag
gjorde mig små katsjor och trodde mig kunna
få i dem; men det wille intet lyckas. En dag
war jag så lycklig at få en stor ål, hwaröfwer

jag ej war litet glad wid hemkomsten. Herr-
skapet hade då alla redan satt sig at spisa, på
de gäddor, som jag dagen förut hade fått.
Fändricken Johan Wilhelm Gripenberg war
också nu kommen för at hälsa på sin Farbror.
Denne complimenterade mig wid min in-
komst och sade ”Wälkommen hem.” jag 
tackade: ”Wi hålla redan på at äta Herrns
skål.” Detta wiste jag icke huru jag skulle taga
det; ty det war för mig så nytt och owanligt;
nog hade jag ofta hört at man dricker ens
skål, men det andra talesättet aldrig, jag war
således osäker om det skulle tagas i samma
bemärkelse och det war orsaken, hwarföre
jag ej kom till at swara något derpå, ehuru
han wist twå gångor sade det samma. Jag
ångrade mig sedan när jag hant besinna mig,
at jag icke tackade för skålen, och lärer han
nu wist tro mig wara dum, som icke sådant
wiste.

Nu skrefwo wi åter rimfyllningar tillsam-
mans, såsom året förut, och skref jag denna
gången dem som äro under N:o 14. i mina
Poëtiska arbeten.

Icke länge derefter, (dock war denna Fänd-
ricken bortfaren) wiste Majorskan min Pa-
tronessa mig en prosaisk öfwersättning af en
Fransysk wers, hwars innehåll war några
wackra lefnads reglor, den hon wille at jag
skulle sätta i vers, det jag gjorde, och finnes
i mina Poëtiska arbeten under N:o 17.

Denna sommar kom ock Majorens Bror
Lagman Gripenberg med sin Fru helt owän-
tad till Haistila, och war deröfwer ej liten
glädje för Herrskapet. Majoren war rätt mun-
ter och blef jag ock en gång inkallad i hans
kammare, då han yttrade mycken godhet
emot mig i Lagmannens närwaro, med hwil-
ken han nyss förut hade talt om mig det jag
märkte wid min ankomst. Innehållet af Ma-
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jorns tal under min närwaro war detta: ”Det
är mitt tänkesätt, at hedra och högakta dem,
som i mitt hus håla sig hederligt och beskjed-
ligt, som Herrn altid har, gjort, ja, jag säger
upriktigt at jag anser Herrn för min slägt och
likasom af mitt hus. Huru dåraktigt handla
icke de, som förakta sina Informatorer och
dermed gifwa sina barn anledning, at göra så
med. och hwad godt skola de då lära? Nej om
någon bör hedras så är det dem, som äro oför-
trutna, at lära wåra barn det godt är. Nej at
uppmuntra dem på hwarjehan: sätt, är det
minsta man kan göra, dem som på wist sätt
kunna anses, som slägt i Famillen.” &c:.
Hwarwid ock Lagman i anledning häraf gaf
mig sitt loford. Detta alt kunde ej annat, än
ganska mycket upmuntra mig, isynnerhet
åtankan af orden: ”wara eller blifwa slägt med
Majorn.” Jag förstod mycket wäl, at han blott
mente i anseende till wänskapen, och jag
tänkte wid dessa orden: Om du wiste, at jag
ock önskar en ännu närmare slägtskap med
dig, så torde du säga och tänka annat. men
Imedlertid war dock begreppet om slägtska-
pen med Majorn så smickrande för mitt
hjerta, at jag blef innerligen glad, och då jag
geck åter ned i min kammare, så sprang och
hoppade jag af glädje under det jag flera
gångor sade för mig sjelf: ”jag wara slägt med
honom.”

Wid ett annat tilfälle, när jag war i Majorns
kammare, och han war allena (Hans Bror
war då bortrest) så föll talet på mina Föräld-
rar af någon anledning. Jag wille wisa, at min
Far icke war utaf de dumma bönderna; ty
geck jag efter min Fars afskjeds bref, (Se pag:
408. Första Boken) och wiste det åt majorn.
Han läste det och berömde dess innehåll;
och jag fälde derwid några tårar, hwilka jag
tilförene wid dess igenomläsande i enslighet
ofta nog gjorde af wärkeligen ömma och

oförfalskade känslor; men denna gången war
det ej utan, at jag ock icke till någon del up-
arbetade mig dertill, emedan jag för Majorn
wille finnas ömhjertad, och wördnadsfull
för min Fars så wackra och ömma Förma-
ningar. Och fant jag nu, at det war möijeligt
at till någon del framlåcka friwilliga och up-
såteliga tårar. Men detta är ock den enda
gång, såwida jag kan påminna mig, som så-
dant af mig är skjedt.

Så war jag wäl altid lycklig, at äga Majorns
ynnest; men en dag woro wi båda något mis-
lynta af en lappris orsak. Wi woro på ängen
för at för ro skull räfsa hö; Detta gjorde jag
icke honom till lags och förargades han, at
jag icke strax gjorde som han wille; och fälde
några bitande utlåtelser. Jag åter, som flere
år ifrån barndomen sådant arbete öfwat, och
således tyktes snarare kunna lära honom än
han mig, blef icke mindre förargad och låd-
des i början ej höra honom; men för at icke
synas alt för caprisieuce, så gjorde jag honom
dock till wiljes och slöt snart med arbetet,
hwilket jag för samma orsak skull ej wille
göra så twär hastigt.

Jag brukade altid, at hwar dag äta frokost,
som bars ner i min kammare. Men en dag
kom den nog sent nämligen wid pass klåc-
kan Elfwa, då jag sade åt pigan, helt menlöst
och utan at tänka något ondt derwid: ”bär
upp den igen; ty det är så sent, och jag skäm-
mer bara bort middagen för mig.” Men detta
blef ganska illa uptagit af Majorn och Frun,
som trodde at sådant skjedde af förtrytsam-
het och ondska af mig; Det jag förnam dels
af pigan, dels ock af Majorns mig lämnade
moraler på långt håll samma dag i hans kam-
mare, dem jag ej låddes förstå, ej heller gaf
på dem något swar.
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En liten anecdot roade mig rätt mycket. I
nästa kammare intill min woro twenne pigor
sysselsatta med at skura golfwet. Jag hade i
samma kammare i ett skåp mina kläder och
geck dit in för at taga något. Den ena af pi-
gorna en finska, som ej förstod swenskan,
sade då åt mig på Swenska helt alfwarsamt:
”Jag skall lära dig.” och det 2. a 3. gånger,
hwaråt jag små log och ej swarte något. Den
andra pigan, som förstod Swenskan, sade då
åt henne på finska helt alfwarsamt. ”Säg
intet så åt Herrn, akta dig för all ting der-
före;” den andra frågte då med mycket be-
kymmer hwad det wille säga, och då den
förra förklarade det för henne på Finska, så
blef hon så förskräkligt nedslagen och sade:
”andaka andexi hywä Herra.” Det är: ”Förlåt
mig kära Herre.” Jag öfwertygade henne om,
at jag det aldeles icke mistykte; ty jag fant
tydeligen, at hon talte af okunnighet det
enda swenska ord som hon hade hört, endast
för at låta höra, at hon kunde så mycket.
Hon war min kammar=städerska och det
roade mig hwar gång hon kom ner, at säga:
”jag skall lära dig.” för at se huru högt hon
bekymrades derwid, hwarwid hon war både
löijelig och ynkelig; ty hon wiste icke hwa-
rest hon skulle se och wända sig; men jag
tröstade henne altid med all wänlighet; ty
hon war ganska beskedlig, och wille ej på
minsta sätt göra mig emot. Häraf ser man
huru snar menniskan är, då hon är heller tror
sig aldrig så litet wara öfwer andra, at roa sig,
på den mindres ringhet; eller at bry dem.

Till Majorn kom en dag en unger Herre, som
sökte någon sysla wid Regementet, hwarwid
Majorn först åstundade weta huruwida han
ägde någon kunskap i Mathematiqven, som
han sjelf sade sig till någon del kunna; men
hade ej något bewis derom, icke heller kände
Majorn sjelf denna wettenskapen, så at han

kunde pröfwa honom; derföre updrog han
mig at examinera honom, hwilket jag gärna
hade undanbedt mig om jag hade wågat, ty
jag war så blyg, at jag omöijeligen tykte mig
kunna gå ut dermed at examinera en full-
wäxter främmande Herre. Han kom ock der-
före ned i min kammare, det wi sutto talte en
lång stund utan at det blef något åf. Jag war
så blyg, at jag icke wiste huru jag skulle an-
gripa saken, hwarmed jag skulle börja eller
huru jag skulle tiltala honom härom. När han
märkte at det ej blef någon pröfning åf för
mig, och förmodeligen fant min blygsel och
förlägenhet, så tog han sjelfmant sig före at
uprita mathematiska figurer, hwarigenom
jag kom utur Min förlägenhet, ty sedan bör-
jan war gjord, så geck det braf och jag feck
anledningar nog at pröfwa hans styrka: utan
någon widlyftighet; hwarpå jag inför Majorn
gaf honom det låford, som han hade förtjent.

En afton blef jag anmodat af Fröken Eva at
efter wanligheten forthjelpa en dess billet
till Magister Avolin. Jag geck igenom skogen
för at ej observeras af någon obehörig. Jag
märkte at billetten war mycket löst ihop=
sydt, hwarföre jag wille försöka om jag kun-
de läsa någon rad deraf, jag wek upp så godt
jag kunde, utan at rubba syningen, som altid
war istället för sigillet, och kunde blott läsa
följande ord: ”Jag hoppas at åter i natt klåck-
an 11. slippa ut och hafwa det nöijet, at om-
famna dig min S: wän.” Dessa orden gjorde
mig något förtrytsam och flat; ty tänkte jag;
Mån jag skall kunna tro at Fröken tillåter sig
några omständigheter, då håller jag mig för
god till, och will aldeles icke ock för samwe-
tet skull såsom brefdragare, wara deras hor-
koplare; ty jag hade aldrig trodt, at hon
nånsin wågade eller wille göra natt visiter
hos honom, och jag war berådd uppå at ald-
rig bära fram billetten; men gjorde det än-
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dock med fast upsåt, at nogare undersöka
nästa billet och då afsäga mig aldeles sådana
depecher om jag worde finnandes något,
som styrkte mina mistankar. Jag sökte dock
ursäkta henne i mina tankar i så måtto: at
det wore naturligit, at hon wille träffa ho-
nom, som uti hennes belägenhet aldrig kun-
de skje om dagen, och oskyldiga famntag
kunde wäl ock skje. Ej långt derefter blef jag
åter afsändt med en slik depeche, då jag är-
nade fullgöra mitt beslut; Men då jag geck,
föll jag uti så djupa tankar, at jag aldeles för-
glömde at under wägen se efter dess inne-
håll, och ännu när jag kom till Avolin war
min distraction så stor, at, när jag tog upp
billetten, så i stället för at straxt öfwerlämna
den till honom, satt jag långa stunden och
fingrerade honom och började wika upp
något litet, utan at jag wiste sjelf at jag gjor-
de så. Änteligen waknade jag, flat öfwer mitt
göromål under hans påseende, och gaf ho-
nom straxt billetten utan at säga något till
min ursäkt, icke häller sade han något der-
om. Efter den dagen woro altid billetterna
wäl igensydda, till bewis uppå, at Avolin ha-
de underrättat Fröken om min finger klåda.
Jag hade gärna önskat at slippa sådana am-
bassader; men jag wille: och wågade icke
neka dem min tjenst, sedan jag en gång hade
begynt. Om dessas öden mera framdeles.

Nu will jag återkomma till mina egna kärleks
angelägenheter. Under det Majorn war något
litet bortrester wille frun förbättra hwitlim-
ningen i taket i salen, men i stället för krita
togo wi, på försök, blå lera utur å botten och
beströko taket med, det jag gjorde och Fru
Majorskan hjelpte sjelf till och som såg braf
nog ut. Under detta wårt arbete började Frun
orda ungefär som följer: ”Huru är det Herr
Stenberg, han är ju kär i min Sty=dotter Al-
bertina?” En så oförwäntat fråga gjorde mig

stum, ty jag wiste icke hwad jag skulle swara.
Hon fortfor: ”Jag wet at så är, men osäkert är
om hon är tjenlig för Herrn, och det torde
blifwa länge innan Herrn får något at lefwa
åf; föröfrigt bör Herrn ej hafwa så brottom,
ty sjelfwa det efterlängtade nöijet är af ingen
betydenhet at eftersträfwa, Det bör åtmin-
stone intet wara förnämsta driffjädern.” Med
flera ord, hwarmed hon sökte mitt förtro-
ende. Men jag teg helt stilla och rodnade, dels
af blygsell dels ock fant jag mig icke derwid
i hast at öpna mitt hjerta för henne. men jag
ångrade dock sedan at jag icke gjorde det
emedan hon war en honette Fru och jag hade
kunnat få goda råd, och ett sådant tillfälle
kunde jag ej få mer. Anledningen till detta
samtal tog hon af min första besynnerliga
hälsning när jag kom i huset. (Se pag: 271.
Andr: Boken.) ”Hwad war orsaken” sade hon,
”dertill at Herrn först hälsade på fröken Al-
bertina, icke för det jag blef stött deröfwer,
men det såg litet besynnerligt ut.” Hwarwid
jag också teg.

Mitt hopp war föröfrigit denna tiden ringa.
Ibland tycktes jag få något hopp ibland åter
blef det aldeles ikullslagit. Såsom den 28.
Julii woro Majorn och Frun bortresta. På ef-
termiddagen gjorde jag med Fröknarna en
promenad ned på åbacken där wi satte oss i
det gröna. Då min Fröken sade några ord,
som antingen min tyckmyckenhet uptog så-
som gjäck och begabberi eller ock woro de
wärkel:n så. Flat och förargad på mig sjelf
kunde jag omöijeligen trifwas ibland dem,
och smög mig fördenskull oförmärkt ifrån
dem, lät dem tänka hwad de kunde och wil-
le, geck hem och tog Krygers Naturliga
Theologi och satte mig i åkern och läste den
helt allena, med det fasta upsåt, at då för all
tid slå mina dåraktiga griller utur hufwudet,
hwartill mitt förnuft så ofta mig hade anma-
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nat. Men mitt beslut war lika wacklande nu
såsom förr; ty några ömma och behagliga ög-
nakast af min Fröken gjorde strax mitt upsåt
till intet.

Så hände ock den 9. och 10. Augusti då jag
läste så mycken ömhet i hennes ögnakast, at
jag hade ett godt och gladt hopp; men den 11.
åter yttrade hon sig wid ett tilfälle likasom
händelsewis sålunda: ”Min frihet är mig me-
ra kär.” Då jag åter tänkte slå alla dessa mina
griller utur hogen, så mycket mera, som jag
i dessa orden tycktes hafwa en så tydlig an-
maning dertill af henne. Men när hon märk-
te min antagna kallsinnighet; så nyttjade
hon åter med framgång sina wanliga wapen
emot mig i synnerhet den 17. August: Hwar-
af jag slöt, at hon war likaså wilrådig, som
jag, näml:n ibland tänkte at utrota sin kär-
lek, ibland åter war hon med honom nögd,
eller at hon icke kunde fördraga min antagna
kallsinnighet, de stunder som jag beslöt at
öfwergifwa mina griller, då hon altid tycktes
wara angelägen om at åter upelda min låga.
Eller ock at hon blott wille roa sig åt min
dårskap och fägna sig åt sin skönhets wärkan
at hafwa gjort denna eröfring. Å andra sidan
åter fant jag hennes ögnakast för lifligt och
ömt för at wara blott förställning och till-
gjort; ty de woro altid beledsagade af en
tindrande glädje och förnöijelse, när de möt-
tes af mina ögnakast. Så war det den 18. Au-
gusti när wi reste ifrån Kyrkan, då hon med
en af sina systrar åkte i wagn, och jag red.
Och när jag hölt mig efter wagn, så bad hon
mig rida fram på sidan, det jag straxt efter-
kom med den aldra största förnöijelse i werl-
den, som under wägen, fast under samtal af
blott likgiltiga ting, underhölts af Hennes
nyss beskrefna ögonspråk. Och wäxte min
kärlek och hopp ej litet denna dagen, som
ock några dagar der efter underhölts, af sam-
ma ömma ögonkast.

Men at hon war mån om at hos mig förtaga
sådant, som kunde wäcka mindre gynnande
tankar om Henne, eller at jag icke måtte tro
det hon wille begabba mig, slöt jag af föl-
jande lilla omständighet: En dag sedan wi
hade ätit middag (N:B: Majorn och Frun
woro hela denna tiden bortresta) roade Frök-
narna sig rätt mycket åt något som föreföll
dem löijeligt och hwaråt de skrattade rätt
hjerteligen; och hörde jag ock de sade: ”god
måron ko.” Jag, som ej förstod sammanhang-
et, mistänkte dem wäl ej fulleligen för at de
wille begabba mig dermed, men så lär jag
dock haft någon mislynt upsyn, hwarmed
jag, ej långt derefter, geck ner i min kam-
mare, hwarest jag af mina Disciplar oför-
märkt frågte om de wiste hwar åt Fröknarna
skrattade, då jag feck följande uplysning.
När min Fröken Albertina ännu war liten
och hon en gång skulle hälsa god mårgon på
sin Far, skyndade hon sig med så mycken
häftighet, at hon föll pladask framstupa för
sin Fars fötter, hwarwid hon af honom blef
hälsad med dessa orden: ”god måron ko.”
Och hugkomsten häraf förekom dem rätt
löijelig, så at de skrattade hjerteligen deråt,
såsom det ofta händer, at man skrattar häf-
tigt wissa stunder åt en ringa sak, som en
annan gång knapt rör oss. Dagen efter, wid
middags tiden, war min Fröken rätt angelä-
gen om at sjelf förklara nyss beskrefne an-
ledning hwaråt de dagen förut skrattade så
godt, det jag tydeligen märkte at hon gjorde,
på det jag ej måtte tro, at hon med dessa
orden mente mig eller log åt mig; Wid hwil-
ken förklaring jag ock wiste mig munter och
glad, för at öfwertyga henne om at jag icke
heller mistänkte henne för sådant.

Nu feltes icke heller anfall ifrån Fröken Mag-
dalena; ty en dag när wi skulle spisa middag,
hade de dukat i det stora widlöftiga bislaget,111
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af orsak, at matsalen hölts uppå at skuras. Jag
infant mig efter kallelse till måltiden och
fant till min stora förundran Fröken Magda-
lena, så owanligt wäl kammad och lagad i
håret och föröfrigit så wäl klädd. Mån, tänkte
jag, de wänta främmande till eftermiddagen?
men hwarföre är hon då allena så wäl putsad
och icke Hennes systrar? Mån hon tänker
resa på någon visite? och hwarföre hon al-
lena? Skall jag kunna tro, tänkte jag widare,
at hon änkom och endast för at försöka, at
göra något intryck på mitt hjerta, då hennes
ögonkast hittils förgäfwes warit förspilda, har
fäijat till sig så nätt, då har hon beswärat sig
förgäfwes. Hon satte sig ock gent emot mig
wid bordet, och tyktes med anfall på anfall,
skott på skott, söka igenombåra mitt hjerta.
Men till olycka, låddes jag ej märka det min-
sta, och tyktes hon till slut wara bedröfwad
öfwer sitt mislyckade försök. Hela eftermid-
dagen geck förbi utan främmande och utan
at hon reste bort, hwaraf jag styrktes i min
gissning och log hjerteligen i mitt sinne der-
åt; icke derföre at jag så mycket undrade på
hennes dårskap och swaghet; ty jag kände alt
för wäl mitt egit swaga i detta fallet, utan för
försökets besynnerlighet skull.

Jag har tilförene nämnt om Majorns sträng-
het emot sina barn och döttrar och såg jag
wid denna tiden ett tydligt wedermäle deraf.
En söndags eftermiddag stod han och jag på
gården tillika med en gåsse, som hade en fiol
den han spelte på något litet. Majorn roade
sig dels med at exercera med gossen huru
han borde spela, dels ock med sina torpare
huru de borde dansa, hwarwid jag ibland tog
fiolen och spelte så godt jag kunde. Frun och
fröknarna stodo i fönstret samt sågo och
hörde på oss. när detta nöijet war förbi och
wi stodo ännu qwara på gården, samt Majorn
talte med någon, så kom min Fröken Alber-

tina äfwen ut på gården och nalkades sin Far
med en sådan tydlig räddhoga och bäfwan,
samt sakta; och jag såg tydligt, at hon wille
begära något af honom. Men han låddes ej
märka henne. Hon tycktes ofta wilja tiltala
sin far; men en tydlig fruktan hölt henne
tillbaka. Änteligen feck hon upp sin mun
och begärte ganska höfligt och wackert men
med en bäfwande röst, at hon tillika med
sina systrar måtte få fara öfwer ån och hälsa
på en af hans torpar hustrur: Men denna
menlösa begäran afslog han straxt med myc-
ken kjärfhet och hon geck hastigt sin wäg.
Huru jag war till mods derwid kan wäl hwar
och en tänka. Och jag gjorde deröfwer föl-
jande reflectioner: O! huru bedröfligt är icke
detta at påse! och huru olyckligt den Far,
hwars barn nalkas honom blott med bäfwan!
huru kan någon rätt barnslig kärlek få in-
rymme i deras hjertan, der icke blott fruktan
utan äfwen bäfwan bor. &c:. 

Den 12. September, blef jag af Majorn befalt
at resa till Birilä med ett bref uti hwilket war
4. R:D: i Sedlar, som skulle afsändas till Åbo
med en som ifrån nyssnämnde ställe skulle
resa dit dagen efter. Stället dit jag skulle resa
war 1 ./2. mil ifrån Haistila hwarest war ett
krono=Lax= och sik=fiske och feck jag där
se den ställning och fors=bygnad som där i
landet bruktes, samt huru finnarna dykade
neder i forsen, hållandes sig fast i gården
eller spjälarna, dels för at känna efter hål,
dels ock, och förnämligast, för at taga up den
sik som af forsen war kastad emot gården
och som aldrig kunde slippa dädan, hwilken
dykning war rätt lustig at påse. När jag kom
fram till stället, så war han allaredan bortrest
till Åbo med hwilken brefwet skulle sändas,
och när jag skulle taga upp mitt bref, så hade
jag, till olycka, tappat bort det; och råkade
jag deröfwer i stort bryderi; jag gjorde bestäl-
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ningar med alla dem jag råkte, at jag måtte
få igen det om de finge höra at någon hade
funnit det. Men swårast och löijeligast war
at jag ej rätt kunde tala på finska; utan sade
at jag hade tappat yxi kiria, då de trodde, at
jag hade tappat en bok; ty kiria betyder så
wäl bref som bok; Men at de äfwen kalla ett
bref: prefwi, wiste jag då ej; men under alt
mitt efterfrågande och efterforskande wå-
gade jag icke säga, at det war pengar uti det;
ty jag fruktade, at om de det finge weta så
kunde de blifwa frästade, at aldrig lämna
fram det om de ock hade det funnit. Änteli-
gen efter mycket bråkande och efterfrågan-
de, så feck jag igen det på Annoila af en tor-
pare hustru, som hade funnit det på en liten
buske wid wägen ej långt ifrån Haistila. Jag
hade rifwit upp det när jag geck ur Chaisen
och band fast tömmen i buskan för at gå
bort litet. Hjertans glad öfwer det jag feck
igen brefwet gaf jag gumman 4. sk: och tack-
ade henne, som tycktes blifwa alt för mycket
belönt; men jag gaf det gärna, då jag slapp
betala tålf plåtar, som hade warit en betydlig
förlust för mig, som litet hade. När jag kom
hem återlämnade jag brefwet till Majorn,
men talte ej om mitt äfwentyr. 

Denna tiden geck en hund farsot, som ock
besmittade Öwerste Lieutenantens112 hundar,
hwarföre han af fruktan för rasande hundar
måste förgöra dem. Aldra sist började också
Wallhunden at anfalla för at rifwa till och
med storboskapen. Öfwerste Lieutenanten
anmodade derföre mig, at skjuta ihjäl ho-
nom. Detta föreföll mig något motbjudande
för den ifrån barndomen inrotade fördomen
skull om någon infamité derwid, men när
jag feck besinna mig, så fant jag at sådant
war en dårskap och blott en fördom; ty tänk-
te jag: hwad är det wärre at skjuta en hund
än en fogel eller annat djur, hälst jag hade

exempel och efterdöme uti Cousin Calloan-
der den jag såg sjelf ihjälskjuta sin hund i
Åbo. Af denna grund lätt jag drengen leda
hund på ett tjenligt ställe, der jag i hans när-
waro skjöt honom, häraf ser man huru swåra
fördomarna äro at öfwerwinna, och huru
mycket exemplen wärka, då utom dem för-
nuftet ehuru aldrig så öfwertygat knapt kan
rå på fördomarna. 

Utaf flera bref ifrån Eken skrifwer han i det
första ibland annat: följande:

”Jag är plågad af en stark hufwud och ör-
wärk, som rättnu gör mig ledsen at lefwa.
Jag är ej auctor till Herdinnans testamente,
utan den wittra Fru Nordenflyckt, om hwil-
ken Bror, sine dubio, hört talas, hon war en
stor Poët i sin tid, och skref detta testamen-
tet på sin sotesäng. Jag har ännu intet hunnit
skrifwa åf mina tankar om lyckan, &c:. Det
är ännu owist om jag reser till sjöss. Jag talte
wäl wid Capitainerne Korsman och Fisk;
men de hade redan full besättning. Frater
Carolus reser i denna Månads slut till Genua.
Litteras accepi Holmia, de puella mea ut scis,
qwam doleo qvoad vivo.” &c: Och i post
Scripto några rader ifrån hans Bror Carl.
Och i sitt post Scripto skref han:

”Du kan wäl skrifwa wackrare utanskrift
när du corresponderar med folk.”

Det andra brefwet, skrifwit 3. dagar der-
efter, war fult med muntert raillerie, ty kar-
len war åter frisk, hwar om han säger: ”===
Jag är nu så nögd sedan jag blifwit af med
min hufwudwärk, at jag hoppar, springer,
gör krumsprång och rumpe Cupéer, snällare
än stenbockarna på alpiska bergen. O! huru
ljufligt, at wara frisk och hälbrägda.” &c:

Det tredje war ett litet ifrån Åbo och deri,
ibland annat följande:

”Jag war i går på wisit hos Callmeijers och
det war så wäl, at jag ej kan det exprimera.
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N:B: de woro förut onda på mig, Chore träf-
fade jag äfwen. Wi rustade i går tilsammans
hos Ekrotens.” &c:.

Jag swarte honom på alla dessa bref, Råd-
de honom at resa till sjöss, tröstade honom
öfwer förlusten af hans flicka i Stockholm,
som hade blifwit gift. Och angående criti-
qven öfwer utanskriften, bad jag honom om
ursäkt, fråkte hwaruti felet bestod, såwida jag
det ej mintes och låfte sedan förbättra mig.
Berättade ock för honom, at öfwersten Baron
von Otter, som war kommen till Björneborg-
ska Regementet, ej länge sedan hade warit
hos oss på Haistila, med hela sitt hushåll. I
anledning hwaraf, jag raillerade med honom,
at det war skada at Baron och öfwersten ej
hade någon dotter, hos hwilken han hade
kunnat insinuera sig för at kunna glömma
sin flicka i Stockholm &c: mycket raillerie.
Jag feck snart följande swar:

”=== Hwad utanskriften beträffar så war
det endast raillerie af mig. Wi behöfwer ej
gräla om strunt wänner emellan. === Jag war
i förra weckan i Åbo och då låfte Capitain
Korsman wist at låta mig få följa med sig ut-
rikes; jag kommer dock ej at resa förr än in-
nitio Octobris. Men jag har nu äfwen skrif-
wit till Stockholm emedan en Condition är
ledig ibidem på Kongl: Maijsts Apoteqve.
Derpå wäntar jag nu swar. Kan jag få denna
Condition, så snurrar jag åf dit. Si non, far jag
till sjöss. I Åbo må du tro war roligt cum pu-
ellis aliisqve Amicis i synnerhet hade jag ro-
ligt med C: M: C.113 du förstår wäl. Jag
plumpade i protocollet med det Herrskapet
i sommars; men nu stälde jag mig åter in det
bästa jag kunde. Ch: E: C.114 war rätt Gra-
tieuse, jag tror, om jag wore en karl af bättre
rang, at jag kunde sticka ut Rydman. Där war
äfwen pompeust i anseende till de många
glädje betygelser öfwer Drottningens förloss-
ning. Den lilla Printsen heter Carl Gustaf,

och bär titel af Hertig till Småland. Nunc ad
alia. Det war rätt illa at Öfwersten von Otter
ej hade någon Fröken. Men om det ock så
warit hade jag ej dristat engagera mig med
henne. Men du som Theologie Candidat, for-
tasse med tiden Prost och Doctor i Umeå
hade kunnat wåga Cuppen. Söta Bror gör ej
narr af dina wänner; det är ingen merit.” Så
fölgde werser skrifna för Hertig Carl i Svea-
borg. se min gamla Wisbok pagina 195. Se -
dan: ”Skrif mig till förr än jag reser. Jag sörjer
ej nu mera så mycket den wackra Ekebloman
men stundom suckar jag likwäl. Det war en
så dygdig flicka, hon war äfwen rik. &c: ===
P: S: Lät mig wetta om Chore skrifwit dig till
och nämnt något om mig: jag tror han är litet
kettumainen. h: e: räflik: d: ä: falsk.” Och jag
för min del hade ock länge så trodt.

Jag skref honom åter till och för at få äm-
ne till at raillera, tog jag mig före at så co-
miskt som mig möijligt war göra en rese
beskrifning öfwer min resa till Birilä då jag
tappade brefwet (Se pag: 606. &c: 2:dra
Boken.) i hwilken jag helt widlyftigt införde
alla Personer talande och agerande. Det jag
gjorde i några bref men hant dock ej sluta
henne af orsaker som sedan skola nämnas.

Åter ett bref ifrån honom, där han skrifwer:
=== ”Såwida det ej slog in för mig i Stock-

holm, som jag sist berättade Bror, så afreser
jag nu efter 3. weckor. ===. Litteras accepi
Holmia om den sköna Ekeblomman. Mågen
har kommit i träta med Gubben och warit
nödsakad at fly ur huset. ===.

P: S: Fama har berättat mig, at Capitaine
Korsman är trolofwad med Mademoiselle
Ascholin i Björneborg. Lät mig weta om det
är sanning.”

När jag skref till honom underrättade jag
honom at samma rykte om Capitaine Kors-
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man äfwen här war gängse. Samt at Chore
aldrig på lång tid skrifwit mig till, ännu
mindre nämnt något om honom, hwarom
han frågte i sitt förra.

Ett bref ifrån min Far feck jag ock denna
tiden, skrifwit af Magister Sædenius i hans
namn. Men han lärer ibland förglömt at han
skref i min Fars namn; utan trodt sig skrifwa
i sitt egit, ty annars hade wäl aldrig följande
klagowisa influtit deruti. ”=== Wi fjolla om
Eder hemresa, men förstå wäl, at den ej låter
sig göra förn den engång i sinom tid bör skje
efter goda Studiers förwärfwande, så at man
kan stå kar inför W: Consistorium och med
vocation i händer undfå deras smörjelse och
helgande till Embetet, om man här skal
klappa på deras dörar till fåra=huset och
ropa sig hes innan man slipper in, at swälta
ihjäl, som herde, såwida betet för lifwet nu
är gans ka magert, här i stiftet; men den som
will försaka fortkomst, kläder och andra lof-
liga förmåner den torde ock härefter i wer-
den i detta Stift tjena till Prest, försedd med
Skjeppundtals tolamod, härdighet, &c: Jag
talar i fåwis ko. Capell saken har stadnat en
tid genom böndernas motstånd, war man
ferm finne, så befordras man snart i Wester-
botten. === Lef nu wäl och sök at genom
dygd, flit och skicke lighet framgent som hit-
tils, alt mer och mer hugna 

Edor hulda Fader
Eric Pehrsson.”

Den 14. September reste jag till Björneborg
och hade flera Commisioner för Herrska-
pets räkning, och ibland annat skulle jag ock
köpa något åt min Fröken. När jag kom hem
skref jag följande billet till henne, rullade
ihop honom som en strut, lade det köpta
inuti honom, satte den gamla struten utanpå
bandt så om den igen och lämnade henne i
egna händer om qwällen: den lydde så.

=== Relation om handeln. ”Föröfrigt wå-

gar jag nu at på det ödmjukaste bedja Nådige
Fröken om förlåtelse för mitt i förleden Jul
begågna brott, och den djerfhet jag då bru-
kade. Fruktan för at Nådige Fröken torde
hafwa lidit tusende förträtligheter, har gjort
mig stor ängslan, hwarföre jag ej kan hafwa
någon ro, eller förnögd stund förr än jag blif-
wit munteligen öfwertygat derom, at Nådige
Fröken har mig alt tilgifwit. Olycklig är jag
förut; men == dock tyst. Fruktan at ännu
mera förtörna Nådige Fröken är nu endast
mägtig at styra min penna. Men mina tankar
äro som ett oroligt haf, som ger mig til-
känna, at det är mig omöijeligt annat än med
djupaste wördnad oaflåteligen framhärda 
Tits: aller ödmjukaste och tjenstberedwilli-
gaste tjenare

P: Sten[---]”

Annorlunda wille jag icke skrifwa, ty jag
tänkte är det til behag, så får jag wäl på något
sätt ett behagligt swar, är det ock icke så är
det för mycket och i alla fall tydligt. Men när
jag dagen efter kom upp at spisa middag, så
war hon så ganska sur, mulen och twär och
ingen ting af den glättighet såsom wid första
brefwet syntes. Jag såg då at jag hade intet at
wänta, beslöt ock såsom förr, at ställa mig
derefter, och ej wara henne beswärlig. Likaså
war hon ock de följande dagarna; ty under
det wi spisade middag (Majorn war den da-
gen ej hemma) så narrade min Discippel Carl
Constantin och sade som man ofta brukar:
”den wackraste har spilt på sig.” Då hon
swarte genast: ”Så kan ju den fulaste tårka åf
sig”, hwarwid jag märkte, at hon dermed en-
dast syftade på mig; ty hon sneglade surt
ditåt. Denna onåden räkte ända ifrån Tisda-
gen till Söndagen den längsta som nånsin
hade warit utom den näst efter Jul. Ty när wi
en aftonstund sutto och spelte durack i salen,
nämligen alla fröknarna, jag och mina Dis-
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ciplar, så låddes jag gynna Fröken Magdalena
något litet med några ögonkast dels kanske
för at pröfwa min Fröken, dels ock kanskje
jag lösligen tänkte: När jag nu har råkat i en
så stor ogunst hos min Fröken, så kanskje jag
wänder mig till Fröken Magdalena, så torde
jag hafwa större framgång hos Henne, som
tyks så häftigt sådant önska. Men en sådan
ombytlighet eller förment ostadighet hos
mig kunde Min Fröken ej fördraga; utan hon
började genast med sina wanliga milda wa-
pen söka at förwissa sig om min ömhet och
ståndaktighet. Och hwem kunde wäl af ett
sådant ömt språk blifwa hastigt öfwertalt om
icke, efter wanligheten, jag.

En Fändrick wid namn Länke; war kommen
nyligen till Regementet, som ock några
gångor war till Majorn, men den 22. Septem-
ber hade han ock litet win med sig hwaraf
han tracterade samteliga Herrskapet wid
bordet, wid detta tillfället drack min Fröken
hemligen min skål så at ingen annan kunde
det märka, som mycket fägnade mig; och
gjorde mitt swaga hopp ännu wissare.

En af Majorns torpare som hette Christian
hölt denna tiden barsöhl, hwartill samteliga
Fröknarna, jag och unga Herrarna woro
budna. Der war ock dans och wi roade oss så
godt som man, på ett sådant ställe, kunde roa
sig. Men när jag wille bjuda upp min Fröken
till at dansa, så wille hon det icke, utan un-
dandrog sig, hwilket både förtröt mig och
derjämte gjorde mitt hopp åter wacklande,
men jag måste wara nögd.

Emot slutet af weckan wore Majorn och
Frun åter bortresta, då jag en afton satt allena
i min kammare och hörde at min Fröken war
uti Bryggstugan helt allena och hölt på at
köra ut hönsen derifrån. Nu uppkom en häf-

tig strid i mitt hjerta emellan dess kärlek och
mitt förnuft eller snarare blygsell antingen
jag borde nyttja detta tjenliga och länge ef-
terlängtade tilfället eller icke, hwilket aldrig
mera så lägligt torde yppas. Ännu mera öka-
des min wilrådighet när jag hörde henne
skrika ibland hönsen likasom wore hon för
dem rädder, mitt hjerta swallade, så at jag
knapt kunde andas, jag ryktes på stolen och
wille upp men kunde intet, jag raisonerade
både emot och med, änte:n rådde mitt för-
nuft, som sade, at jag, kunde blifwa olycklig,
så at jag blef qwar till dess hon geck sin wäg;
hwartil min blyghet dock bidrog det mästa.
Men efteråt ångrade jag häftigt denna min
efterlåtenhet. När jag då kom upp at äta
qwälsward, sade min Fröken: ”Jag hölt uppå
och skulle köra ut hönsen utur Bryggstugan
i gjånstes, men de woro så elacka at de så när
hade tagit ned mig, de flögo mig emot synen,
så at jag hade swårt wid att wärja mig; jag
skrek också så mycket, som jag orkade men
ingen kom mig till hjelp eller hörde mig.”
wid hwilka ord hon såg på mig med en före-
brående mine. Ja ja tänkte jag, här har jag en
mycket wäl förtjent förebråelse, och hade jag
wetat at hon war i wärkelig fara eller at hen-
nes skrik war efter hjelp, så hade jag aldrig
underlåtit at gå dit och hjelpa henne.

I anledning af bryggstugan will jag ock
nämna, at jag en natt waknade deraf at min
kammare war full med rök; jag undrade hö-
geligen hwarifrån den kom, fruktade för 
wådeld, och steg upp för at se efter. I min
kammare syntes ingen eld icke heller i förs-
tugan eller på gården. Jag tog opp brygg -
stugu dören, som till lycka ej war låst, och
fant stugan så full med rök at jag ej kunde gå
dit in. Änteligen grep jag mig ann geck in
och feck se några wed trän brinna ytterst på
spisen, jag begrep då straxt, at spjället war
igen skjutit, det jag straxt drogupp och feck
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uti litet watten och släkte elden. Saken war
den: de hade bakat samma dag och skjutit
spjället och de wedträna, som lågo på spisen
hade fattat eld ifrån den glöden, som war
gräfwen utur ungnen. Deraf hade lätt kun-
nat blifwa wådeld om jag icke i tid hade fåt
se det. Saken berättade jag för unga Herrska-
pet, men Majorn feck det aldrig weta.

Nu nalkades den dagen då alla fyra Fröknar-
na skulle resa till Rusthållet Havingi, at där
ständigt förblifwa, som war en fölgd af Ma-
jorns wanliga stränghet. Han hade nyligen
råkt köpa detta Rusthållet, och föll det ho-
nom in, at de skulle bo där. Han anordnade
wäl wist qvantum spannemål och annat till
deras föda, men det war ändock för litet.
Utom det at de woro främmande på stället,
kände ingen af omkring boende allmoge, wo-
ro fruentimmer och hade således swårt före
at komma ut och höra sig om, och hwad hade
de at köpa före. Jag ömmade mycket denna
deras belägenhet mäst för min Fröken skull,
och om jag hade haft något at wederwåga, så
hade jag ej underlåtit at bispringa dem; men
jag war lika ussell, som de. Fröken Eva wille
hafwa hushållningen ensam för sig sjelf, bod-
de ock för sig sjelf med sin trotjenarinna
Maria nog bärgade hon sig. De andra tre woro
i ett matlag, men hade icke samma lätthet, ty
de hade ingen driftig Maria eller Avolin, som
i hemlighet kunde gå dem tillhanda.

Som sagt är de skulle nu resa till Havingi
hwilket dels oroade mig derföre at jag ej me-
ra så ofta torde få se min Fröken, dels ock
fägnade sig mitt förnuft deröfwer; ty tänkte
jag: min dårskap torde igenom frånwarelsen
blifwa botad; men det beslöt jag, at om jag
nånsin kunde få säkert hopp om min Frö-
kens Person så skulle wist ingen beständig-
het hos mig fela. Men mitt hopp war swagt,

dock tyktes min Frökens ögnakast de twå
sista dagarna wara ganska lifwande och upp-
muntrande. De plägade ofta, för at roa främ-
mande, ibland andra äfwen sjunga följande
afskjeds wisa, som de hade lärt af sin Cou-
sine Lieutenanten Joh: Wilh: Gripenberg:

”Nå så farwäl, jag nu Ert sällskap mister, 
Som länge gjort mitt lif så sält och nögt 
Det hjertat nu, af bitter ängslan brister, 
Som till all tacksamhet för Er är bögdt 
Blifwen härefter, som förr mina wänner 
Som jag Er ömhet Er wänskap ärkänner
Så länge droppa blod uti mig rörs. :,:

Tack för hwar gång, som jag med Er har delat, 
Ömsom beswär och ömsom tokeri;
Om någon gång jag emot Er har felat
Har ej min själ haft minsta del deri.
Om jag Er sällhet Er wälgång får höra,
Skall det så när som mig sjelf altid röra, 
Och det skall jämt min högsta glädje bli. :,:”

Samma wisa söngo de ock dagen före afresan
till Havingi hälst Fröken Magdalena; men på
ett förbytt och förwändt sätt ungefär som
följer: Min Fröken deltog ock ibland i sången.

”Nå så farwäl jag nu Ert sällskap mister,
Som aldrig gjort mitt lif rätt sält och nögt 
Ej hjertat nu af bitter ängslan brister
Som ej till tacksamhet för Er är bögdt. 
I är ej härefter ej förr mina wänner
Ej jag Er ömhet Er wänskap ärkänner, 
Så länge droppa blod uti mig rörs. :,:

Tack för hwar gång, jag ejmed Er har delat 
Ömsom beswär och ömsom tokeri
Om någon gång jag emot Er har felat, 
Så har min själ haft största del deri 
Om jag Er sällhet Er wälgång får höra 
Skal det mig aldrig det bittersta röra
Och det skal ejmin högsta glädje bli. :,:”
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Jag förstod straxt at detta war för min räk-
ning i anledning af mitt tölpiga och blyga up-
förande; men jag låddes ej förstå det, icke
heller oroades jag deröfwer, utan log deråt i
mitt sinne, och tänkte: jag har nog funnit om
min Person har rört Eder det bittersta eller
icke.

XVIII. Capitlet.
Höst=händelser på Haistila.

Den 28. September afreste Fröknarna till
Havingi och flyttade dit med sin lilla egen-
dom och bodde där mig till afsaknad.

Redan den 5. October, kom Fröken Eva re-
sandes hem i något ärende, och den 6. feck
jag i trägården tilfälle, at tala något litet med
henne om min angelägenhet; isynnerhet an-
modade jag henne åter at emottaga Mina
bref och öfwerlämna dem till min Fröken;
men hon nekade af samma skjäl som äro an-
teknade pag: 573. 2: Boken. Men i det stället
rådde hon mig at söka få Jungfru Wessman
på min sida; ”ty”, sade hon, ”hon äger deras
wänskap och förtroende och torde wara säk-
rast.” Jag tackade för det gifna rådet och låf-
te följa det.

At winna detta ändamålet fant jag at det war
nödigt at först igenom några gåfwor göra mig
jungfru Wessman förbunden och tilgifwen.
Jag reste derföre genast till Björneborg och
jämte andra ärender äfwen köpte en swart
silkes halsduk eller något sådant för Henne.
Under min warelse därstädes war jag i säll-
skap med några af mina Cammerater, då
Jonsson började bry mig för min Fröken och
det på ett sätt som skulle jag plägat något
olåfligt umgänge med Henne, eller at jag så-
dant möijeligen skulle kunna winna; hwilket
jag dels afslog med raillerie, dels ock ej låddes

det förstå, men föraktade altsammans, nögd
öfwer mitt samwetes oskuld, dock fant jag at
ryktet om min kärlek ej war fåfängt. 

Sedan fölgde jag en annan Student wid
namn Calander hem till hans qwarter. Han
Conditionerte äfwen på landet hos något
mindre Herrskap, och war inrester till Sta-
den tillika med en Mademoiselle, hans Pat-
rons dotter. När jag kom in och hälsade på
Mademoisellen, så kyste jag ock Hennes
hand. Och war hon det första Fruentimber,
som jag har kyst på hand. Och will jag nu af
denna anledning yttra mina tankar om den-
na besynnerliga seden. Utom det at detta
bruket föreföll mig något löijeligt och mind-
re behagligt, så war det förnämligast för föl-
jande orsaker, som jag aldrig iaktog denna
annars allmänna seden; nämligen: först för
min ringhet skull; ty om jag näswist ränner
fram tänkte jag, för at på det wiset hälsa på
hwart och ett förnämt Fruentimber, så torde
de förtryta det och tro sin höghet wara deri-
genom misfirmad, och jag kunde blifwa be-
mött eller afwist med förakt; och för at
undwika en sådan torte är bäst at låta blifwa
det. Dernest: Om jag åter så hälsar blott på
dem, som jag kan tycka wara mina jämlikar
och gå förbi de förnäma, så torde de åter för-
tryta det, såsom skulle jag af förakt gå dem
förbi, och desutom: huru skulle jag altid
kunna inse gräntsen emellan högheten och
medelmåttan. Sedan fant jag mig just icke
heller hugad at kyssa hwar och en små jung-
fru på hand, hwilka åter kunde anse mig för
at wara stor och högdragen; och huru skulle
jag kunna inse gräntsen emellan dessa, som
kunde tro sig altid wara wärdig en sådan ära
och de bättre. Derföre war det min principe,
at antingen på detta wiset hälsa på alla när-
warande då ock mången gammal ringa kä-
rings skrynkota skin ej finge försmås, eller
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ock ingen. ty utwalde jag det sednare, de
fingo då tänka deröfwer huru de behagade.
Men jag war dock mången gång ledsen öf-
wer detta bruket; ty jag må förhålla mig hu-
ru jag will, tänkte jag, så kunna de dock kalla
mig i det ena fallet näswis och i det andra
besynnerlig och högdragen, derföre önskade
jag mången gång, at denna seden aldrig hade
warit till. Dock kan jag ej neka, at jag icke
ibland hade welat efterfölja bruket; till ex-
empel Min Fröken men gjorde det ändock
icke; ty, at ena gången så hälsa och icke den
andra skulle ock se tokigt ut. Efter någon tid
blef nyss omtalte Student Bokhållare på
Thorsnäs glasbruk, hwarest jag sedan en
gång råkte honom, då han berättade för mig,
at det af nyss omtalte Mademoiselle blef
ganska wäl uptagit at jag kyste henne på
hand; ty jag feck efter min bortgång heta:
mycket beskedlig och höflig. Denna underrät-
telsen både roade och gladde mig; ty, tänk-
te jag, det behöfs då ej mer än en handkyss
för at blifwa noga och wäl känd, samt winna
anseende: Tilläfwentyrs torde jag blifwa lika
högaktad af alla om jag så hälsade på dem;
men jag wågade det ändock icke.

Efter hemkomsten, talte jag med jungfru
Wessman i min kammare så muntert som
jag kunde dock blott om allahanda och gaf
henne den skänk, som jag hade ärnat Henne,
men talte ingen ting om bref Commission;
ty jag wille icke twärtaga Henne; utan jag är-
nade sedan göra det, sedan jag småningom
hade beredt Henne dertill. Men till orsak för
min gåfwa förebar jag Hennes hafda beswär
med mina kläder. 

Den 12. October som war 4:de Stora Böneda-
gen war jag tillika med Majorn och Frun res-
ter till kyrkan. Herrskapet sjelfwa stannade
qwar efter slutat Gudstjenst, på Holmagård
eller hos Fendrick Lebell, och jag blef anbe-

falt at åka hem i wagn, som geck annars ledig
hem. Som detta war första gången, som jag i
mina lifsdagar åkte i wagn, så skjedde det ock
icke utan synnerliga tankar och reflectioner
hos mig. Herre Min Gud, tänkte jag, huru
stor är icke din godhet emot mig, ho hade
trodt i min barndom, at jag såsom Stånds
Person en gång skulle åka i wagn. Detta är
wäl en blott tilfällig händelse; men den ger
mig dock anledning, at påminna mig Guds
wälgerningar emot mig, som mig uphögt
hafwer utur stoftet. Men Min Gud hjelp mig
at altid förödmjuka mig inför dig och men-
niskor, hälst om du skulle behaga, at ännu
framdeles mig uphöija till någon märkeligare
ära och anseende, samt lär mig, at altid hem-
bära dig låf och tacksägelse derföre.

Denna tiden hade jag ock en besynnerlig
dröm. Mig tyktes, at Majorn, som hade blif-
wit kunnig om min kärlek till hans dotter,
hade satt mig i häkte i sin gård, samt hölt mig
fången, och war ganska ond på mig; hwaröf-
wer jag war mycket bekymrad; men blef glad
när jag waknade deröfwer at det war blott en
dröm. Dock war det icke utan, at den ju läm-
nade någon oro efter sig i mitt sinne. 

Ej långt derefter, kom min Wän Rikström
till Haistila, honom rådfrågade jag mig med
angående min tiltänkta commission åt jung-
fru Wessman. Men han afrådde mig ifrån at
lämna henne något förtroende i den wägen,
”Hon är ej at lita på,” sade han, ”jag känner
henne, hon har ej den bästa caracteren.”
Hwilket råd jag ock efter fölgde, och slog
hennes biträde utur hogen.

Nu war jag länge sedan wid den ålder, då jag
märkte hos mig tecken till manbarhet; ty
evacuationes involuntaria nocturnæ hände
då och då; men dock sällan, hwilket war för

626. 
1782. 

Octobris.

Skänk.

Wagn.

627. 

1782. 
Octobris.

dröm.
☐

628. 
1782. 
Octobris.
Annat råd.

Evacuationes.

444

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 444



mig nytt, och i början något oroade mig, som
war mån om ett kyst och tuktigt lefwerne
och det efter samwetets öfwertygelse; men
jag tröstade mig dermed, at sådant skjedde
emot min wilja och jag kunde ej sådant
hindra, utan med skäl kunde räknas till
menniskans åtföljande swagheter. Nu kom
jag ock at tala med Rikström om samma äm-
ne i anledning af en besynnerlig dröm som
jag hade när wi lågo tilsammans, och den jag
för honom omtalte. Jag nämnde ock då för
honom min tröst wid sådana tilfällen, hwar-
på han swarte: ”Det är wäl så; men man är
derföre icke oskyldig för Herren; derföre
heter det: bättre gifta sig än brinna. och så-
dant är ju at brinna, som Paulus säger. men”,
tillade han, ”huru besynnerlig är icke men-
niskan, at alla skola hafwa ett så besynnerligt
begär efter sitt slägtes fortplantning. Men
Herren hafwer ock derföre gifwit oss för-
nuft och religion, at styra detta begäret efter
hans föreskrift, at wi i denna delen icke måt-
te wara de oskäliga djuren like.” Jag fant och
medgaf, at man ej war utan skuld, men men-
niskliga swagheter måtte man dock emot sin
wilja wara underkastad.

När jag en dag reste hem ifrån Björneborg,
feck jag i sällskap med mig under officeren
Cumlander, som åkte bak på min Chaise.
Wårt samtal föll på hans twungna trolofning
med kammar=Jungfrun Catharina (Se pag:
581. 2:dra Boken) Han berättade då hurusom
han nu war stämd till tings af Henne för at
få honom till barn fader, men han wid sista
tinget hade nekat i sten och hade nu saken
upskåf till nästa ting. Jag frågte honom om
han ärnade taga på sig det; men han swarte:
nej. – ”Men Ni är ju rätta barnfadren?” – ”Ja
fritt, men hwad gör det.” – ”Huru kan Ni få
det öfwer Ert samwete at neka och göra Ert
eget barn faderlöst; jag tycker, at sådana tan-

kar borde öfwerwinna Eder.” – ”Kan så wara
men hon är ej bättre medfart wärd, i anse-
ende till hennes förra upförande emot mig
hos Majorn, som Herrn wäl wet.” – ”Ja men
om Ni då änteligen aldeles icke will äkta
Henne, så må Ni ändock ärkänna Eder wara
dess Far när Ni wet med Edert samwete at så
är.” – ”Nej det gör jag icke.” – ”Huru tror Ni
då kunna gå fri ifrån saken, när hon har den
skriften Ni har underskrifwit?” – ”Hå hå det
är ej så farligt; ty jag har HäradsHöfdingen
Saclén på min sida och han har låft hjelpa
mig.” – ”Men om hon fordrar Eder på Ed,
hwad tänker Ni då göra?” – ”Det slipper jag
wäl, HäradsHöfdingen friar mig wäl der-
ifrån.” – ”Men om ändock så skulle hända
tänker Ni gå Eden då?” – ”Nej Gud bewars
så Gudlös är jag wäl icke.” –”Nej för Guds
skull” swarte jag ”gör intet det.” hwilket han
ock låfte mig. Och hölt han föregående sam-
tal med en frihet, glättighet, och liknögdhet,
som saken aldeles intet hade angått honom,
och såsom det hade warit bara lappri. Och
förundrade jag mig öfwer en sådan känslo-
löshet, och at sådana äreförgätna skalkar så
skola hjelpas i sin ondska.

Ännu ett wedermäle på hans uptåger:
wårt samtal föll sedan på Hofslagarens dot-
ters giftermål med en ifrån Björneborg. Det
war den Compagnie Hofslagaren hos hwil-
ken wi altid hade qwarter wid kyrkan, och
detta war Hans enda dotter, som war rik.
Hwarwid han sade: ”Om jag skall sanningen
säga, så war jag orsaken dertill at detta gif-
termål ej har skjedt förr än nu; ty det är mer
än ett halft år sedan, som lysnings dagen
hade blifwit utsatt då det oförtänkt blef ett
så långt upskåf och ingen wet orsaken annan
än jag; och jag hade mycket lätt fått Henne
och slagit honom utur brädet, om jag hade
welat.” – ”Men hwad är då orsaken? och huru
geck det till?” – ”Jo jag råkte komma dit af
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en händelse just i samma tid då tiden war ut-
satt det jag wiste, och råkte flickan allena.
Det föll mig då in at litet narras med henne
och stälde mig likasom hade jag gärna welat
hafwa henne och sade: under det jag låddes
gratulera henne: Så blir en sådan karl lycklig;
men en annan hederlig karl får stå tilbaka
och blifwa föraktad, blott derföre, at han är
fattig.” &c:. hwarwid han fortfor i ett långt
samtal med henne upspäckat med det sö-
taste smicker och halaste ord, som jag hwar-
ken mins, ej heller är i stånd, at härma; Utan
at han ändock egenteligen begärde henne.
”Och detta gjorde”, sade han, ”så mycket, at
hon begärte ännu upskof för at wänta på
mig; men nu när hon ser, at jag ej widare har
gjort något alfware med saken så har hon än-
teligen beslutit, at låta äktenskapet skje.” –
”Men hade Ni då alsingen tanka med alt
hwad Ni sade?” – ”Nej, hwad skulle jag tänka
dermed; jag wille endast roa mig åt hennes
lätttrogenhet, och se hwad wärkan mitt tall
skulle hafwa.” – ”Men war icke detta högst
illa gjort, at så förleda en flicka och smickra
henne utan at hafwa den minsta tanka der-
med; bör han icke besinna at en flicka är
snart öfwertalt, at tro det hon gärna will tro,
och när de då så skändeligen blifwa be-
dragna i sitt hopp, så kunna de lätt blifwa
olyckeliga för all sin tid. för sådana orsaker
lärer mången af kärlek blifwit tokig, och då
har man det på sitt samwete, at man är orsa-
ken dertill.” – ”Åh lappri: hwem ber dem
wara så lätttrogna: Föröfrigt begärde jag ju
henne icke egenteligen.” – ”Ja ja,” swarte jag
”detta är en swag ursäkt.” Och förundrade
mig högeligen öfwer den mästerlighet, som
lyste i hans anförda tal, at smickra, och huru
hans tunga kunde utan minsta tanka fram-
föra så söta och hala ord. Det är ej då så
mycket underligt, at en flicka så lätt kan
blifwa förförd, då den slugaste och klokaste

skulle hafwa swårt. för at icke fastna i deras
snaror. Ach tänkte jag: kan man icke med
rätta förtryta, at sådana lymlar och skalkar
skola hafwa så mycken framgång och winna
så stort insteg hos det wackra könet, då de-
remot en hederlig karl, som går ärliga och
redliga wägar, och som efter sin förmåga
söker at iakttaga; dygd och ärbarhet, har mö -
da nog at winna deras tycke. Jaja bara hans
Caisa nu wiste hwad han sagt för mig och
huru godt wittne jag wore, så skulle han nog
få låf och ärkänna barnet.

Sedan wi woro hemkomna roade wi oss om
qwellen med at göra åtskilliga små kånster.
(N:B: Majorn war borta) ibland andra den at
jag skulle hålla uti ena ändan af et strumpe-
band och Cumlander skulle få hålla i dess
andra ända med sin wänstra hand, och hafwa
en bar wärja i den högra, och skulle ändock
icke kunna göra mig den minsta skada med
werjan om han än aldrig så gärna wille. Kon-
sten består blått deruti, at man under acor-
det härom oförmärk håller sig wid dören,
och oförtänkt öpnar dörren går ut och slår
dörren igen och ändock håller i band ändan.
Så gjorde jag nu som sagt är; Men härwid
hände helt oförmodat det besynnerliga, at en
häftig alteration helt hastigt öfwerföll mig.
Icke derföre at jag wärkeligen fruktade nå-
gon fara; ty dörren war ju emellan oss, och
lika säker war jag äfwen at om han ock hade
kunnat, så hade han ändock aldeles icke
gjordt det, utom det at jag ganska ofta förut
hade gjordt samma lek utan at märka den
minsta räddhåga eller fruktan. Nu deremot
intog den mig så aldeles at jag wärkeligen
skalf och darrade, så at jag feck pröfwa hwad
terreur paniqve will säga. Jag wille icke
straxt gå in af fruktan, at han skulle blifwa
warse min alteration; men när han wid mitt
drögsmål ropte: ”kom nu in leken är ju förbi
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och jag ser at jag har tappat”, så kunde jag ej
annat än gå in, då han straxt märkte min al-
teration, och sade: ”Herrn är rädd, hwarföre
är Herrn rädd? han wet ju, at jag gör honom
ingen skada.” hwarpå jag ej stort swarte; men
beslöt at aldrig leka sådana lekar mer.

Mårgonen derpå fölgdes wi åt i skogen för at
skjuta foglar. Der blef wårt samtal först om
upförandet i sällskaper. hwarwid jag yttrade
mig: ”Jag har hittils warit mycket blyg och ti-
mide, och det har gjordt, at jag ibland har för-
gått mig och burit mig bakwändt åt.” – ”Ah
säg intet det,” swarte han, ”Herrn har altid
upfört sig så ganska hederligt, at derpå har
ingen ting warit at klandra. Ja Herrn tyckes
likasom wara född till at umgås med de för-
näma, och man har mycket undrat på at
Herrn, såsom bond född, kan föra sig så
skickligt och wäl upp.” &c:. ”Ja ja,” swarte jag,
”nog har jag beflitat mig om at wara folklik;
men det har ej altid lyckats såsom jag har
welat.” hwarpå han fortfor med sitt omdöme.
Dernäst föll talet på Fröknarna, hwarwid
Cumlander yttrade sig: ”Stackars flickor! där
få de gå och wänta, och ingen låssar se dem;
jag kan tycka, at ock de som andra, gärna
skulle emottaga någon natt hjelp då och då
om de finge. Om jag wore i Herrns ställe nog
skulle jag söka ställa mig in hos dem och
hjelpa dem då och då när de äro i behof.
Herrn skulle frästa på jag är nästan säker, at
det skulle lyckas.” ”Nej” swarte jag, ”ett så-
dant upförande, stridande emot dygd och re-
ligion, är det ock aldeles emot mitt tänkesätt
och samwete; och skulle jag tro at de woro af
ett sådant sinne, så skulle jag förlora mycket
af min högaktning för dem; men jag tror, åt-
minstone hoppas, at de äro dygdigare än så. 

Nej det gör jag aldrig.” – ”Hå,” fortfor han,
”hwad är det wärdt at wara onödigt för sam-
wetsgran, och hwad de tänka härom det är

osäkert. Herrn skulle wågat jag är säker at
han ej skall fara illa derföre; men kanskje
göra lycka.” ”Nej aldrig”, swarte jag ”will jag
göra lycka på samwetets bekostnad, utan är
henne häldre förutan; utan är nögd med den
lyckan, som ett rent samwete gifwer.” Ach,
tänkte jag, at han så oblygt och oförskämt
kan föreslå sådant; men det är honom och
hans wederlikar likt. 

Majorns färgekarl giftade nu bort sin dotter,
och fast jag icke war egenteligen buden, så
geck jag dock dit en stund på qwällen tillika
med mina Discipplar, för at få se ortens sed
och bruk. Där woro tak och wäggar prydda
med pärtor, i åtskilliga figurer, halmkrantsar
och granlåter af glimmer (mica) &c:. Där
dansades ock fast rummet war litet. Sedan
wi hade warit när någon stund, och min Di-
scippel Carl Constantin förmodeligen hade
fått sig något tilbästa så at han blef talför, så
började han helt otidigt fara ut emot färge-
karlen om jag rätt mins, och war på det
högsta impertinent, så at jag då tydligt märk-
te at han hade sin Fars ägta manierer. Prästen
Bäcker blef häröfwer mycket stött och tog
den andra i förswar: Och jag förtröt det på
det högsta, och började skämma om honom.
Och på det Bäcker ej måtte hafwa den tan-
kan at jag ej bättre hade wetat lära honom,
så lät jag honom sedan förstå huru högt jag
det förtröt, samt at jag förut ej något sådant
hade hört af honom. Och efter hemkomsten
feck han hålla tillgodo en alfwarsam moral.

När Ån hade wäl tilfrusit roade jag mig med
at skrinna på skridskor; Mina discipplar och
en annan liten gosse på gorden woro och
med; men luppo bara på isen. Wår lek bestod
då deruti at jag skrinnade af och till och de
skulle taga fast mig. Men leken slutades så at
nämnde gosse feck fast uti min fraqve, och
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utaf farten jag hade, ref sönder honom rätt
mycket. Gossen blef nog häpen, och fruk-
tade för bannor; men det gjorde jag icke; ty
jag hade sjelf likaså stor skuld dertill som
han. efter jag hade tillåtit honom wara med
i denna lek.

Mitt tidsfördrif war nu som förr skytte, och
ibland ljustrade jag i Leistilä träsket, som låg
en half mil derifrån, där jag sjelf högg tjär-
wed och låg ibland i en hölada när wädret
war otjenligt.

En Lieutenant Fahlstedt med hans Fru gjor-
de ock visite på Haistila. Denna Frun war
mycket lik min Mor; och fant jag mycket
nöije uti at oförmärkt åskåda henne för 
at jemföra denna likhet. Hwilket upwäkte
hugkomsten af mitt hem och någon lust at
resa hem at hälsa på Föräldrarna.

Den förr omnämnda jungfru Wessman, hade
nu rest till Havingi för at wara Fröknarna till
hjelp; och en jungfru Blad war kommen i
Hennes ställe. Denne sednare war wid pass
fyratio år, ej wacker; men hade ändock skä-
ligt godt tycke, gladlynt och munter. Hon
kom en afton ner i min kammare sedan jag
hade lagt mig. Hon anhölt om at jag måtte
skrifwa utanskriften på ett bref åt henne,
Och war derwid ganska mild och wänlig,
såsom hon altid war, när hon kom till mig
för at hjelpa henne något skrifwa då och då.

Ett bref ifrån min Far underrättade mig
om at han hade fått den till honom sända
Predikan. Och säger widare: ”Ibland tänkte
wi at du skulle komma hem, och drömde
flera gånger, at du war hemkommen.” Föröf-
rigit wanliga hälsningar och underrättelser:
Och frågar om jag skulle till Åbo den win-
tern. Jag beswarte brefwet at jag ej ärnade
mig till Åbo, men nämnde intet om hemre-

san den jag nu började litet fundera på.
Ifrån Cousin C: Stenman i Piteå hade jag

swar med wanliga hälsningar. Han berättar
ock at Eric Lund hade blifwit Tullnär därstä-
des och Fadren hade afskjed.

Ifrån Cousin Chore hade jag swar på 2:ne
bref uti hwilket jag hade bedt honom fråga
Cousin Calloander om han hade fått mitt
bref med pengarna, hwarpå han swarte at
han hade dem riktigt bekommit; ”det war
rätt wäl at du skickade dem.” Nämner at Fa-
gerberg hade fått en Condition hos en länds-
man. Widare: ”wid första före är jag resfär-
dig” (hem ifrån Åbo) ”då skall jag sannerli-
gen om möijeligt är hälsa på dig.” Således
feck jag wäl wänta på honom; men förgäf-
wes; ty han reste en annan wäg förbi.

Gabriel Melander (Se pag: 536. 2:dra Bok:)
swarte mig på twenne bref och tackade för
de undfångna predikningarna: och tillägger:
”så wälkomna dem wart för mig, så godt be-
hålles det ock i minnet.” &c: Hälsningar.
===.

Ett swar på twänne mina bref feck jag ock
ifrån Reichardt. Han berättar at han hade
Condition hos Major Ehrenpohl på Stor
Heikilä, och ibland annat: ”Jag har tillika
med min Discippel Fendrick W: A: Ehren-
pohl warit på wägen till de dödas rike, hwil-
ken sednare handt fram, den 29. Septemb:
och jag efter 6. weckors resa wände om, och
kom till den förträffel:a Staden hälsan.” &c:

Likaledes hade jag bref ifrån Sundvall,
som skrifwer ibland annat, som följer.

”===. Jag har trodt at wänskapen oss
emellan skulle redan ligga helt och hållit i lä-
gerwall, och det i anledning deraf, at jag
wäntat dageligen något bref ifrån min Bror;
men förgäfwes. Bror har törhända trodt det
samma och sannerligen haft tilräckelig an-
ledning dertill. Således hafwa wi felat å ömse
sidor lika i wänskapens skötande och hafwa
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intet at beskylla hwarandra i denna delen.
Då twänne Correspondera sins emellan, så
måste nödwändigt endera af dem hafwa be-
gynt på, jag har welat wara den samma ===
och förbinder mig äfwen härmed continuera
allenast min bror behagar hålla touren, hwil-
ket ock lätteligen kan skje i anseende till den
lätta Postgången.” &c:.

Det fägnade mig altid mycket när någon
således sökte min wänskap och förtroende,
derföre swarte jag honom lika förbindtligt.
Äfwensom jag ock beswarte Reichardts bref.

Den flitiga Eken försummade sig ej heller
Ett af hans bref hade jag ej fått. Och han be-
rättade mig nu, at han reste till Stockholm
och at jag ej behöfde skrifwa honom till förr
än han först hade skrifwit till mig.

Åter ett litet bref deri han säger.
”Nu är jag i Stockholm: qwid tibi videtur?
Conditionerar hos Apotheqvaren Geurejies
på Swanan, skrif mig nu till.” &c:

Det föreföll mig nog owäntat at han nu
war rest till Stockholm, då jag trodde honom
wara halfwägs till Spanska sjön.

Fagerberg skref mig ock till, säger, sitt til-
stånd wara tämmeligen fördelaktigt, at han
hade Condition hos Liqvidations Commis-
sarien och Krono Ländsman Brander i Letala
Socken och Kyrkobyn. och har 10. R:D: årlig
lön för en Discippel och ha tilstånd at taga
flera af andras barn om det Lyckas. 

Hans wälstånd fägnade mig för hans be-
skedlighet skull. och hugnade jag ock ho-
nom straxt med swar.

Den 13. December war jag rest till Björne-
borg. Där blef jag brydd för min kärleks
afaire så wäl af Fru Sundius, som Fru Wahl-
ros, hwilket jag wände i raillerie och skämt,
så at de ej särdeles kunde komma åt mig.

Behageligare war det för mig at på Brän-
neri af Pontelius Herrskapet få tilfälligtwis

höra, at Fröknarna skulle till Jul högtiden
komma hem ifrån Havingi, hwaröfwer jag
hjerteligen gladdes.

Snart feck jag åter swar ifrån Sundvall, uti
hwilket jag blef underrättadt, at den äldre
Flamén Conditionerte i Orimattila Socken
wid Tavastehus Nyländska och Carelska
Gräntsen, men at den yngre bodde i Cumo.
Jag hade blifwit bekant med dessa Herrar i
Åbo, som woro rätt Hyggliga och beskedliga,
och derföre wore de mig mycket till behag.
Brefwet war föröfrigt fult med hälsningar
och Complimenter; men ock det sista af hans
hand, ehuru jag det genast beswarte, och der-
med slöts denna wår korta Correspondence. 

Nils Sundius gratulerte mig i bref på min
namnsdag och till frögdefull Jul och låfte
skicka mig en Dansk Roman: Kallad: Person
af staand,115 den jag ock sedan fick.

Comminister Wahlros anmodade mig ock
i bref om en Predikan till Söndagen efter
Nyåret, den jag ock åtog mig. Hwilket war
det sista brefwet ifrån honom. 

Ett ganska höfligt bref feck jag ock ifrån
Nils Leonhard Gripenberg, i hwilket han an-
modade mig at genast resa till kyrkan at
skaffa honom Preste=attest på hans ålder,
som wärk stältes. 

Eftersom sagt war, så kommo Fröknarna wär-
keligen hem ifrån Havingi den 23. December
och reste Jul=afton tillika med Majorn och
Frun på Jul=calas till Björneborg på Bränne-
riet hos Inspector Pontelius. Wid Fröknarnas
ankomst syntes ringa eller allsingen dager för
min kärlek; icke heller feck jag nu såsom förr
följa med Herrskapet; Utan Majorn anmo-
dade mig om at wara såsom husbonde hem-
ma, för at se efter gården, och till mitt
sällskap skickade han efter Sergeant Lund.
Och hade wi ganska nöijsamt tillsammans.
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Juldagen emot qwällen, då jag, Sergeanten,
mina Disciplar, och Jungfru Blad woro sam-
lade i salen roade wi oss med hwarjehanda
lekar och åtskilliga små oskyldiga konster,
hwarwid Jungfru Blad altid wisade sig så
glad och förnögd, så at jag tycktes mig hafwa
någon anledning at mistänka det hon hade
fattat kärlek för mig.

Som bäst wi så roade oss i wår menlöshet,
så kom en utaf drengarna in i salen, och så
snart han kom innom dörren och stått ett
ögnablick, så började han wråla rätt illa och
föll ned i gålfwet med förskräckliga Convul-
sioner. Karlen hade fallande soten och råkte
paroxysmen just då komma på honom. Jag
skyndade honom till hjelp at han ej skulle
slå sönder sitt hufwud och en allmän för-
skräckelse intog oss alla. Karlen kom sig se-
dan efter wanligheten före igen och hans
afsigt war när han kom in at begära låf till at
gå till en af torparna. Härigenom fingo wåra
lekar ett hastigt slut. Mina tankar härwid
woro dock följande: Herre Min Gud! Mån-
ne dig har mishagat wår oskyldiga ro, och du
derföre har welat tilsända oss en så obehaglig
syn, för at wäcka wår eftertanka, för at wisa
hwad wi äro för ussla kräk, samt at wi på ett
annat sätt hade bort fira Jule=högtiden. Om
så är, så förlåt oss Herre wår synd. Wåra lekar
tyktes mig dock wara så oskyldiga och men-
lösa, at derwid ej tyktes wara något at kland-
ra; Men Gud lärer tänka annorlunda.

Andra dag Jul på eftermiddagen geck jag till-
lika med Sergeanten i jungfruns kammare.
Och som hon icke war i rummet utan i skaf-
feriet så föll det mig in, at pröfwa huruwida
min gissning om hennes kärlek till mig wore
grundat eller ej. Jag stälte mig derföre såsom
jag intet hade observerat hennes närwaro,
frågte pigorna med någon sort angelägenhet
war jungfrun wore, och såg mig om likasom

sökte jag henne, och steg nästan i det samma
in i skafferiet, såsom för at äfwen söka Hen-
ne där. Och sade då jag låddes blifwa Henne
warse. ”Jaså: jungfrun är här, jag trodde, at
hon ej war inne.” Härwid kunde hon omöije-
ligen dölja sina rörelser och sin häftiga glädje,
som utbröt i en flämtande andedrägt. Jag blef
då öfwertygat om hwad jag wille weta. och
beslöt, at taga mig tillwara, at icke gifwa
Henne någon anledning at tro sig wara älskad
af mig tilbaka. Dock war det mig angenämt,
at se mig wara älskad, hwarföre jag ock fant
något nöije uti hennes sälskap, men lämnade
henne hwarken förtroende eller cammerat-
skap ej eller med ord eller gärning det minsta
tecken till Hennes förmån; ty min fröken låg
mig för hårdt i hogen, at ingen annan hade
rum där och mitt samwete tillät mig ej, at
utan afsikt gäckas med Hen ne i en så öm sak,
såsom somlige samwetslöst göra; ty jag wille
ej wara någon orsak till Hennes olycka.

Nyårs Afton kommo samteliga herrskapet
hem ifrån Björneborg. Då min Frökens an-
sikte skäligen tycktes hafwa upklarnat, så at
mitt hopp åter började wäxa och rota sig.

XIX. Capitlet.
Winter Händelser på Haistila.

Nyårs dagen war för mig ännu gladare eme-
dan min Frökens ögnakast woro lifliga och
tycktes för mig wara öma, hwilket gjorde
mig glad och wäl till mods. Nu drömde jag
ock at Majorn hade blifwit underrättad om
min kärlek, hwarföre han skulle slå mig &c:,
hwilket oroade mig; men när jag waknade
och fant at det war en dröm så wart jag glad;
men fant huru nödigt de wore at wara war-
sam; emedan sådant kunde blifwa wärkeligt
om han finge weta det.
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Nu war ock Fendrick Nils Leonhard äfwen
hemkommen, och hände sig at Majorn en
dag wid bordet, af hwad anledning mins jag
ej, förestälte sin Son nyssnämnde Fendrick
följande fråga: ”Hwad tänker du blifwa du
med tiden?” Han swarte: ”Jag tänker blifwa
General.” Och straxt derpå förestälde han
mig samma fråga. Jag förstod straxt at han
wille försöka mig, ty tänkte jag: Jag bör akta
mig, at jag ej må synas högfärdig och öfwer
höfwan inbilsk; ty swarte jag honom: ”Jag
will åtminstone blifwa Capellan först.” men
tänkte därjämte: och sedan alt hwad Gud be-
hagar göra med mig, hwilket jag ej wågade
säga; men hade gjort rätt om jag äfwen lagt
till de orden; ty Majorn blef ej nögd med swa-
ret; emedan han tog det på den sidan såsom
hade jag så liten Ambition at jag ej wille eller
skötte om at förkofra mig eller göra mig
skicklig at kunna med heder blifwa hwad
som hälst. Derföre swarte han ungefär som
följer: ”Sådant utmärker just ej någon hög själ
eller drift; nej hwar och en honett man bör
hafwa den Ambition, at sträfwa efter at kun -
na blifwa det högsta möijeliga i werlden för
at kunna tjena det allmänna; åtminstone at
göra sig dertill skicklig och förtjent. Således
bör hwar Capellan tänka blifwa Biskopp.”
&c:. Ja ja, tänkte jag, så är wäl ock min me-
ning, derföre lade jag ock det ordet först till i
mitt swar; men jag war, efter wanligheten så
blyg, at jag teg stilla derwid och swarade ej på
hans tal, hwilket jag dock sedan ångrade. Ty
tänkte jag mån han kan hafwa haft någon
annan afsikt med denna sin undersöknings
fråga? skall jag kunna tro, at han har märkt
min ömhet för hans dotter och han wille ut-
forska hwad ambition jag hade och huruwida
jag kunde anses wärdig, at blifwa hans måg?
hwilken tanka gjorde mig rätt förträtad på
mig sjelf öfwer mitt tölpaktiga swar, som nu
torde wara en rot till at hindra min efterläng-

tade lycka. Men å andra sidan föreföll mig en 
sådan gissning alldeles icke sannolik. Par 
dagar derefter reste åter Fröknarna till Ha-
wingi.

Ej länge sedan hade jag skrifwit Herr Ma-
gister Sædenius till, och frågt honom till råds
om min tillärnade hemresa, såsom motive
dertill anförde jag utom min lust dertill, först
om jag icke wid förbiresan borde wika in i
Hernösand för at upwakta Biskoppen och
Consistoriales för at blifwa känd af dem, och
sedan at jag ifrån Prediko=stolen borde tacka
Umeå Församlingar, för deras mig wista yn-
nest i det de gåfwo mig en så hederlig rese-
kost. &c:. 

Och det Tredje war at upwakta Öfwer=
Inspectoren Bäck wid stora Packhuset i
Stockholm såsom min Gynnare. 

Nu feck jag swar härpå, i hwilket han, efter
några wanliga klagowisor om sin tröga lycka,
skrifwer som följer.

”At lämna råd om min Herres hemresa är
nog swårt, ty annat tänkesätt, andra nöijen
styrer nu mina steg, efter min ålder och är-
farenhet än Herrens. Följakteligen blir före-
taganderne ock olika. Men hwad jag kan
säga, är, at resan är altid at anse som kostsam
och föga profitabel. Jag känner det nöijet för
en son, at, efter längre frånwaro och ombytt
stånd och wilkor, se sina Föräldrar – Syskon
slägt – naturligtwis är det mycket wärdt, för
den som äger råd och uträkning dertill. Men
kan Herrn räkna på rese omgälderna, tids-
spillan utan lön, Condition wid återkoms-
ten? At etablera sig på en sådan resa, för at
som snygg och nätt Student besöka hemor-
ten, kost – frakter &c: går icke under 50. Plå-
tar; jag har försökt det med största hushåll-
ning i den tiden. Besöket blefwe då för dyrt.

Upwaktning hos Bäcken ser jag icke tjena
i annat fall, än om Dessein wore, at taga Con-
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dition i Stockholm.
Hos Consistorium meriterar ingen up-

waktning, förr än man med vocation i han-
den och grundelig och mogen lärdom och
ämbets gåfwor i hjärna och mun kommer
till dem: de äro icke så ömsinta mot Sollici-
tanter minst i förtid.

Har icke jag dediceradt mine disputatio-
ner till dem, de höra mig dock föga, minst
gynna, fast jag lefwadt med dem i Schol=
åren Studente= och Magister= ja Preste=
och Ämbets åren, utan som wädret blås
sneare eller nordan då man söker kragen.

Tacka sina wänner i Församlingen betyder
något, om de woro så frikostiga som i Ång-
ermanland, mot sine Landsmän; men om en
eller annan skänkte några daler, så kommer
man icke åt allmänheten mera med viatice-
ring. Nog fråga de ömt efter min Herre; men
det är en okänd sak för dem at hedra sig ut-
märkt, dock ===

Mäst befarar jag, at drögsmålet hemma
blir så länge så at man kunde gräfwa ner sin
lycka i Um hjerna* förr än rätter tid och alf-
ware wore. e: gr: Herr Sundling, som ännu går
vice Collega och mer af än tiltager i Studier.
Gnugga på Theologien, med dess grenar, Phi-
lologien &c: Predika och öfwa flit i Theorie
och praxi, öfwerlägg med Herr Professor Bill-
mark den hederliga gynnaren, Jag skall wäl
framdeles bättre råda, hälst om han kan för-
wissa sig om en god Condition wid åter-
komsten. At hafwa för sin resa ingen behåll-
ning, är bättre hwila med: ett och draga ige-
nom några böcker den tiden. Här är en träng-
sel, som är förfärlig med Prester om en bit.”

Oaktadt detta afrådande kunde jag dock
ej slå min hemresa utur hogen. Men beslöt
at ej länge förblifwa hemma, utan snart åter
förfoga mig på samma ort, ty at aldeles för-
ligga min tid det wille jag icke. Hans beskrif-
ning om Hernösands Patres &c: war mig till

ingen tröst och upmuntran.
Samma gång hade jag ock bref ifrån min

Far, som utom wanliga hälsningar och under-
rättelser om tilståndet, äfwen skrifwer: at
”din Bror Andreas war illa sjuk förleden wår,
så at han spåttade blod och deraf har han än-
nu nog känning. Wår Nådige Grefwe Lands-
höfdingen blef död i November månad. ===.
Föröfrigit hälses oändeliga Hälsningar till dit
förnäma Herrskap, och tacka för deras wäl-
wilja emot dig! Gifwe Gud wi kunde alfwar-
ligen bedja Gud både för dig och dem.”

Så wäl min Brors sjukdom, som Grefwe
Leijonstedts död woro oförmodade och obe-
hageliga nyheter, så mycket mera, som jag i
Grefven såsom Prestwän hoppades en gång
få en god gynnare. Min Fars hälsning till
Herrskapet kom jag ej at framföra förnämli-
gast derföre, at jag war osäker huru det kunde
uptagas, och huruwida det kunde passa at
hälsa ifrån en bonde. Brefwet beswarte jag
genast, och skref derjämte så godt jag kunde
några uppmuntringar till tolamod under det
sjukliga tillståndet, samt anmaningar till
Guds fruktan &c:. de lydde som följer.

”Gifwe Gud jag på något sätt kunde up-
muntra Mina huldaste Föräldrar och Syskon!
hwad jag nu endast kan göra är at önska det
Herren måtte förläna Eder tolamod. Jag be-
der af mit Sonliga hjerta: Hafwen endast
Eder förtröstan och lit till den Allsmägtige,
han skall nock i sinom tid hjelpa ehuru det
synes dröija; ja han skall helt wist hjelpa ifrån
alt ondt, om icke straxt dock när man som
bäst behöfwer det, och då skola wi få 100:de
anledningar at med största glädje prisa och
lofwa honom, som har wårt lif i sine hand,
och så underliga styrer alt till det bästa. Ach
knorren icke när han wil tukta; utan häldre
kyssen med barnslig lydnad och tacksamhet
på riset. Weten, at han endast härigenom will
leda oss närmare till sig och förmå oss, at up-
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riktigt och af wårt innersta hjerta ärkänna
oss för syndare, och ej lita på wår egen helig-
het, som platt intet gäller för Gud; utan en-
dast i Christi sår söka förlossning, hwilken
ock skjänker salighet, själa=ro och frid åt
dem som med alfwar söka honom. Wägen
weten I; ty utom det at ordet hwar sjuonde
dag offenteligen läres; så hafwen i det ock
sjelf; och det är således Eder egen skuld om
seger=kronan Eder ifråntagen warder. Lät oss
derföre waka och innerligen bedja för hwar-
annan inbördes på det wi icke skola nödgas
förebrå oss sjelfwa om wi ewigt olyckelige
blifwa; och säga: We mig eländige, som haf-
wer sjelf störttat mig i denna låganom. O!
Gud fräls dock mig! fräls mina Föräldrar och
Syskon, ja fräls alla dem som frälsas kan för
din kärlek skull! Amen! Hör O! Gud min
bön!”

Och i Post Scripto:
”Tyck ej illa wara, at jag har denna gången

skrifwit något alfwarsamt; ty det är altid nö-
digt at påminna sig denna dyra sanningen,
på det wi ej måga blifwa tröga och sömniga,
samt börja afstanna på wår wandring. Före-
ställen Eder som icke Eder Son hade skrifwit
detta; utan någon annan, om jag ej är så lyck-
lig at kunna wärka något på Mina Föräldrars
och Syskons ömma hjerta.”

Ifrån Eken feck jag ock bref som började så-
lunda:

”Nu får jag berätta dig, det jag efter en 9.
dagars nog fatigant resa i går om aftonen
ifrån Stockholm hem anlände.” ===. 

War det för mig förut owäntadt, at höra
honom wara rest till Stockholm, så war den-
na hans snara hemkomst mig ännu mera
surprenant. Ach tänkte jag: han kommer sig
då aldrig till någon ting, hwilket något
oroade mig för den wänskap skull, som jag

hyste till honom. Straxt derpå skref han till
mig ett nyårs gratulations bref, och ibland
annat som följer.

”=== Det ena året löser af det andra så
länge werldenes dagar wara, wi fira nyårs
dagen, men wi weta ej om det blir den sista
här i dödligheten. === Jag önskar, at du, då
dina år nedrinna i ewigheten måtte få fira
ett ewigt warande år i himmelen.”

Nå, tänkte jag, när jag detta läste: det war
då wäl, at jag en gång feck se en alfwarsam
och gudelig tanka i dina bref. Jag beswarte
ej dessa brefwen förmodel:n af brist på tid.

Efter mitt löfte så Predikade jag i Björneborg
söndagen efter Nyåret. Och när jag dagen
efter geck i något ärende till HandelsMan
därstädes Jacob Wadén så kom han helt oför-
tänkt och skänkte mig en blank Riksdaler
och det, behagade han säga, för Herrns
wackra Predikningar skull. En sådan wäl-
willjoghet rörde mig så mycket mera, som
jag förut ej hade haft med honom den ringa-
ste bekantskap.

Wid denna tiden hade Majorn tagit afsked
ifrån tjensten med Öfwerste Lieutenants
Caracter och en ansenlig accord=summa
jämte det at båda hans yngsta Söner mina
Disciplar i samma accord blefwo Fendrickar,
så at dessa twenne Herrar Härefter komma
at synas, i detta arbetet, under dessa sina nya
Caracterer. Härtill war Öfwerste Lieutenan-
ten twungen igenom sin proces med Capi-
tain Knorring, hwars sammanhang war i
korthet detta: Knorringen hade i ett litet
bref utmant Öfwerste Lieutenanten på du-
ell; men denne swarade honom dermed at
han formerade krigsrätt öfwer honom, som
slöts på det wiset, at Knorringen blef Degra-
derad någon ansenlig tid såsom gemen sol-
dat på Sveaborg, och den andra feck skrapor
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för sin hwassa och försmädande penna, och
måste som sagt är taga afskjed.

Den 19. Januarii war jag litet i jungfruns
kammare, och som jag ej synnerligen låddes
göra något wäsende af Jungfru Blad, så bör-
jade hon sjunga denna gamla wisan

”Ensammen dräng, 
Går jag i säng, 
Ensammen kropp, 
Stiger jag opp, 
Ej durar länge lefwer allena.”

Och dagen efter hörde jag ock samma sång.
Och förstod mycket wäl at detta war för min
del, för at låta mig förstå det hon tyckte, at
jag lämnade Henne för mycket allena. Jag
låddes ej förstå henne utan uptog det såsom
då man för ro skull sjunger en annan wanlig
wers stump.

Denna tiden blef jag ock bekant med en
Student wid namn Carl Scheffer hwars Far
war Comminister i Hariavalda wid pass 2.
Mil ifrån Haistila.

Denna tiden kom Lieutenant Fahlstedt re-
sandes till Haistila, och sjuknade där, och låg
några weckor i kammaren näst intil min. En
dag war jag allena med honom i hans kam-
mare, såsom jag ofta wid min ledighet war
för at hålla honom sällskap. Han bad mig då
gifwa sig en bit såcker ifrån bordet. Det jag
straxt gjorde men tog såcker biten med hand
och gaf honom, hwarwid han gjorde mig föl-
jande påminnelse, dock på höfligt manier:
”Herrn bör altid taga sjelfwa talricken och ej
præsentera utur blåtta hand, ty sådant anses
för ohöfligt.” Jag blef flat, rodnade och blyg-
des; ty jag fant at han hade skäl, och tänkte:
nog hade jag bort tänka så mycket sjelf; ty
jag är ej om denna lilla etiqvetten okunnig,

men det kommer deraf at jag aldrig warit
wan at passa upp wid bordet, och af min
wanliga tankspriddhet. Denna påminnelsen
gjorde så mycket at en annan gång tog jag
mig derföre till wara.

Han blef sedan frisk; men en annan gång
kom han ock till oss och hade sin Fru med
sig. Hon stannade qwar på Haistila, men han
reste till Björneborg och om qwällen kom
han åter tilbaka, Hwarwid, sedan han hade
hälsat på wärdsfolket, så förgat han at hälsa
på sin Fru, då Hon, efter någon wäntan, sade
med en mislynt= men tillika myndig och
half bitter ton: ”Nå! Huru länge skall jag
wänta?” ”Åh! förlåt mig min Wän!” swarte
han, och geck till Henne och kyste Henne.
Detta sättet at på ett främmande ställe före-
brå sin man, tyckte jag wara ingen ting
mindre än wäl gjordt af denna Frun. Lät wa-
ra at han litet felade, så borde hon hafwa
kommit ihog at en liten glömska kan lätt
hända, och sådant smått bör makar emellan
ej räknas på. När makar åter råkas böra så-
dana höfligheter wara ett nöije och friwilligt
men blir det ett twång, så måst jag säga, at
jag bär respect derföre. Och är denna Frun
så myndig emot sin man i alt annat, som i
detta, så lärer hon wara af rätta slaget.

De fingo sitt nattläger i samma rum och
säng, som han tilförene hade legat sjuk uti.
Och som blott en tunn dörr, som dock war
igenspikad, war emellan deras rum och min
kammare, så hörde jag 2:ne särskilta gångor
om natten at Frun stånkade hela långa tiden.
Jag undrade först hwad som feltes henne,
och tänkte: skall hon nu åter blifwa sjuk här,
så wore det för dem här ett olyckligt ställe.
Men till slut förstod jag at en kamp föreha-
des, som makar ej gärna försumma, då jag
önskade antingen hafwa sofwit eller hört
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mindre wäl, och war detta den enda gång
som jag har hört sådant.

Nu drömde jag ock, at jag war på slottet i
Stockholm i ett stort men mörkt rum, der
woro folk af allahanda sorter som wäntade på
något ifrån kamrarna, hwarest jag tyckte at
något barnsängs göromål hades förhänder:
men i det samma kommo några qwinfolk
med ett litet spädt barn i en ask, med barnet
war något beskaffat, som war oss till mishag,
och qwinnorna gingo midt igenom rummet
för at bära barnet med allone. Och ej långt
derefter kom skrifwelse, at Arf Prinsen war
blefwen död och at han borde uteslutas utur
den allmänna förbönen för de Kongliga. Se
så, tänkte jag: där får jag igen min dröm och
dess betydelse.

Ett bref ifrån Christian Sundius feck jag
denna tiden, som endast derföre är märk-
wärdigt, at det war det sista ifrån Sundii Fa-
millien.

En wecka war jag en dag nog opasslig dock
icke sängliggande för hwilket jag dock fruk-
tade, och för at förekomma det wille jag taga
mig någon motion, derföre tog jag mig före
at icke allenast gå utan at löpa ett långt
stycke efter wägen, för at få swettas, jag blef
wäll deraf något matt; men tyckte dock, at
det hjelpte mig till Hälsan åter igen.

Nästan samma tid kom Fröken Eva hem och
som jag ej feck tilfälle at tala med Henne
hemma, så aktade jag på när hon skulle resa
bort igen, och geck förut ett stycke på wä -
gen, för at där få tala med henne, som där
war så mycket lättare, som hon körde helt
ensam utan skjuts=karl. Hon kom och tyck-
tes mitt möte där förefalla Henne nog oför-
wäntadt. Jag talte med Henne om min
Fröken; och frågte hwad utwäg jag borde

taga. Men hon gaf mig ej något synnerligt
hopp; utan sade: ”Hennes obornerade ambi-
tion lärer knapt tillåta någon slags förening.”
Och dermed skildes wi åter.

Nu gjorde Pontelii Herrskapet och Tel-
ningen, som nyss hade blifwit Prest hos öf-
wersten von Otter, sin visite hos oss. Nu war
ock öfwerste Lieutenantens Son Robert Carl
hemma, så at det war ej flera utaf hans barn,
än Älsta Son, Afskjedat Capitaine i Kanga-
sala och Odert Fendrick wid Armens Flotta
som jag ej hade sedt. Likaledes war där wid
samma tillfälle den förr omtalta Husets släg-
tinge Johan Willhelm Gripenberg Lieute-
nant. Denne sista kom i en häftig och lång-
warig disputering med Telningen om något
Theologiskt ämne. Telningen hade efter min
tanka rätt, och blef denna dispute så lång-
warig och häftig, at jag märkte at hela säl-
skapet blef deraf mislynt och deras ro för-
störd. Och fast de blefwo påminte at sluta så
gjorde de det dock icke, och då Telningen
påmintes härom, så swarte han: ”Hå jag bör
ju såsom Prest förswara Religionens san-
ningar.” En sådan enwishet mishagade mig
rätt mycket ehuru jag ej sade något. Ty jag
tyckte at fast han war Prest och hade rätt, så
hade han dock i lagom tid bordt sluta, hälst
detta war hwarken det rätta stället eller til-
fället at disputera om religions saker. Och
derföre beslöt jag nu, at altid, åtminstone
ibland stora sällskaper taga mig tilwara för
onödiga och odieusa disputer. 

Wid en min resa till Björneborg denna tiden,
geck jag at hälsa på Ascholin, och hade äf-
wen något at tala med honom; men han war
ej hemma, dock sades det, at han straxt skul-
le komma hem. Jag råkte hans syster, som gaf
mig detta swaret, hwilken hade något annat
Fruntimmer i sitt sälskap. Jag beslöt at wänta
på honom; men trifdes ej ibland Fruntimren;

Dröm
☐

656. 
1783. 

Februarii.

Motion.

Geck i förwäg.

657. 
1783. 
Februar:
Disputering.
☐

658. 

1783. 
Februarii.
Jag wäntade.

455

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 455



ty dertill war jag för blyg; så at jag ofta hade
swårt nog för at gå igenom hennes kammare,
hwilket jag altid måste när jag skulle hälsa på
honom; ty hon bodde i yttre kammaren, utan
jag geck in i Ascholins kammare där jag satt
allena, och gluttade i hans böcker och wän-
tade länge förgäfwes; då säkert hwar och en
annan än jag hade warit mera road af de lef-
wande sällskapet i yttre rummet än de döda
böckerna i kammaren. Efter någon tid kom-
mo de in med Caffe åt mig, hwarefter, då han
ej kom hem, jag feck anwisning på hwarest
han skulle wara i en sjöboda då jag straxt geck
till honom och afgjorde mitt ärende. Så blyg
war jag ännu i Fruntimmers sälskap, men
ibland Herrar war jag skäligen fri. 

Nu war Öfwerste Lieutenantens yngsta dot-
ter lilla Fröken Hedda, blefwen så stor at
hon borde börja lära läsa, derföre blef jag så
af Frun, som honom sjelf ombeden at också
taga henne under min Information, det jag
ock gjorde, hwarföre jag utaf Frun, utom
Lön fick twenne lintyg och något annat
smått. Under det hon war i min kammare
och läste föll det mig in at kyssa Henne då
och då. Hwilken faveur jag aldrig nånsin be-
gärte utaf något fruentimmer, annars än af
helt små flickor och det ganska sällan, hwil-
ket jag tyckte ej hade något at betyda; hälst
jag helt wist och fast hos mig sjelf hade be-
slutit at äfwen helga och förwara den saken
åt min blifwande Hustru allena. Lilla Fröken
Hedda, sedan hon blef litet wan der med
kom ibland sjelf och begärte en kyss af mig;
men en gång gjorde hon mig flat; ty när jag
en dag i salen satt på min wanliga stol sedan
wi hade spisat, kom hon ock där till mig och
begärte samma Faveur, jag blef häröfwer rätt
blyg för Herrskapet skull, och låddes ej höra
Henne, samt tänkte: Herrskapet lära förmo-
deligen häraf sluta, at jag lärer leka med

Henne mindre artigt när hon är i min kam-
mare. Flickan då hon ej feck det hon begär-
de, förnyade tre eller fyra gångor sin begä-
ran, och jag wägrade, till dess Frun tiltalte
Henne alfwarsamt, som följer: ”Flicka hwad
gör du! fy så skamligt det där är, hwem har
lärt dig begära kyssar af ungkarlar, gå der-
ifrån!” som hon då änteligen gjorde. Sedan
lekte jag aldrig så med henne mer.

En annan dag när hon skulle läsa märkte
jag at hon blef mera och mera ohugad, och
aktade ej hwad jag sade eller påminte henne,
hwaraf jag fant at hon misbrukade min len-
het och godhet; ty fant jag nödigt at sätta nå-
gon skräck i henne, och tiltalte Henne rätt
skarp en par gångor, hwaraf hon blef så rädd,
at hon af alteration gjorde något ifrån sig. då
jag ångrade min stränghet och hade swårt
wid at åter trygga Henne till mig. Ty fant jag
at hitta på medelwägen i detta, som i alt an-
nat war swårt.

XX. Capitlet.
1. Resan till Åbo &c:. 

Som nu Herr Öfwerste Lieutenanten hade
fått ut sin accords summa och hade ange-
lägna penninge poster at afsända till Åbo, så
anmodade Han mig, at resa dit med dem
hwilket jag så mycket häldre åtog mig som
jag sjelf hade små orsaker till en sådan resa.
Man började at rusta sig till resan. Som det
blef bekant, at jag skulle resa så war det nå-
gon (jag mins ej wist om icke Avolin) som an-
modade mig om at taga ett bref, antingen
ifrån honom till en Messman en gammal He-
dersman i Harjawalda, eller skulle det tagas
hos Messman och föras till Åbo, hwilket war
rätt angeläget. det lofte jag wärkställa och re-
sa den wägen. Men Herr Öfwerste Lieute-
nanten, wid frågan om min rese tour, wille at
jag skulle resa en annan wäg igenom Leistilä
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såsom genare hwarwid jag tyst låddes wara
nögd; men tänkte; när jag kommer mig åstad
så reser jag hwad wäg jag will. Men då kom-
mer min yngsta Discippel Fendrick Carl
Constantin, och säger: ”Nej Herr Informa-
torn skall ju resa igenom Harjawalda för bref-
wet skull, som Herrn har loft den och den.”
Häröfwer blef jag förträtat på detta hans
sqwaller, som war helt onödigt, jag tilstod då
sanningen för Herr Öfwerste Lieutenanten;
men hade häldre sedt, at han ej wetat något
däraf ehuru saken ej war af någon betyden-
het. Och Öfwerste Lieutenanten war ej alde-
les deremot; ty den wägen war till det högsta
blott 1./2. mil längre. På twå man hand banna-
de jag Fendricken något litet för hans sqwal-
ler, såwida jag mistänkte något ondt upsåt
och icke blott en barnslig pratsjuka såsom
dess uphof.

Den 2:dra Martii war rese dag, och som jag
tänkte at det kunde icke wara ur wägen at
hafwa Öfwerste Lieutenantens betyg om
mitt upförande hos honom, hälst om jag up-
wiste det hos Herr Professorn Billmark så
torde jag få ett så mycket mera hedrande be-
wis af honom hwilket jag tänkte uttaga för
min tiltänkta hemresa skull; det kan wara
godt at hafwa, tänkte jag, för allahanda oför-
tänkta händelser skull. Ty feck jag, på begä-
ran följande betyg.

”At Studenten Herr Petter Stenberg warit
i mitt hus alt sedan wid slutet af December
Månad år 1780. såsom Informator för Mina
twänne yngsta Söner (undantagande wår
Termine år 1782. då han freqventerade Aca-
demien i Åbo) till närwarande tid, och icke
allenast användt all möijelig, samt tilbörlig
flit wid sine Disciplars lärande, utan äfwen
med mycken och berömlig flit idkat sina
egna Studier, så ock åtskilliga gånger predi-
kat Högmässan i Björneborgs Stads Försam-

ling till åhörarenas nöije, samt städse fört ett
stilla och beskedligt upförande, hwarföre
han ock i bästa måtto till all ynnest och wäl-
wilja hos alla, som han om befordran anliter,
warder recommenderad, kan jag benämnde
Herr Stenberg till wäl förtjent wittnesbörd
meddela. Haistila den 3. Martii 1783.

Odert Johan Gripenberg
Öfwerste Lieutenant.”
L: S:

Han skref den 3:dje Martii ty den 2:dra war
en söndag på hwilken han ej wille datera det.
Öfwerste Lieutenanten befalte mig at ligga
öfwer natten hos Commissarien Liljevall i
Säkylä by. Jag reste med 9000. daler omhän-
der, bewäpnad med min lilla bössa och min
wärja, och det war ej utan at icke jag någon
gång tänkte: Så mycket pengar har jag aldrig
tilförene haft omhänder och aldrig jag får, de
woro braf nog at äga: Det kunde wäl gifwits
den, som i en slik ställning toge ginaste wä-
gen till Ryssland, men beware mig Gud ifrån
at så tänka mycket mindre göra.

Jag tog wägen förbi Messman i Harjawalda
för det nämnda brefwet skull och fortsatte
sedan genast resan. Under wägen war jag
högst angelägen at så ställa till, at skjuts kar-
larna och folket icke skulle märka, at jag för-
de så mycket pengar med mig, och på gäst-
gifwaregårdarna låddes jag gräfwa i alla fick-
or efter pengar wid skjutsens betalande, li-
kasom jag hade haft ondt efter styfwern. I
Eura Socken på en gästgifware gård tog jag
wid afresan i distraction en liten piska med
mig utaf bänken, som tilhörde den gåssen
som nyss hade skjutsat mig, den jag förmo-
deligen lämnade på nästa gästgifware gård
lika tankspridd. Men här åter saknade jag
min wärja, som jag hade bortkört på wägen
och detta hållet det jag säkert wiste. Hon

661. 
1783. 

Martii.

Betyg. 

662. 
1783. 
Martii

Afresa. 

663. 
1783. 
Martii.

Distraction 

457

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 457



hade fallit ned igenom släden, som war
något sönder. Derföre talte jag med skjuts-
bond, at på återresan söka upp henne och
lämna henne i förwar på sin gästgifware
gård, hwilket han lofte.

Jag fortsatte så resan utan widare äfwen-
tyr och tog natthärbärge, efter anwisning,
hos Herr Commissarien Liljewall. Dagen
efter hant jag i god tid till Åbo och skjedde
under wägen intet widare anmärknings-
wärdt, än at jag på ett håll mycket roade mig
åt skjutskarlen innom mig sjelf; ty när jag
märkte at han hade skäligen god häst, så tog
jag mig före at berömma honom och deröf-
wer blef bonden så högfärdig, at han började
köra rätt raskt, och ju mer jag berömde häs-
ten desto mera körde han, och gäste och blef
så stor och förnögd där han satt; så at jag feck
komma ganska fort och ändock wara lika-
som funtfaddrar med honom.

I Åbo tog jag härbärge hos unga Ascholin,
som nu låg inne wid Academien, och efter-
som jag ej länge tänkte blifwa där, så feck jag
bo med honom i hans kammare. Dagen efter
upwaktade jag Professor Billmark och an-
mälte mitt ärende, ty han skulle hafwa 8000.
D: och någon annan det öfriga, hwilket alt
jag genast aflämnade hwart på sitt behöriga
ställe, emot nödiga qwittencer, samt war glad
at jag hade kunnat förwara en så stor sum-
ma, utan at hafwa råkat i något olyksfall, ty
under wägen war jag nog bekymradd, hälst
när pengarna skramlade i skrinet där wägen
war gropiger; ty jag fruktade för at någon
skjutskarl skulle fatta till mitt skrin någon
okysk kärlek.

Sedan upwaktade jag Farbror och Faster
Callmeijer och aflade widare muntelig tack-
sägelse för all mig bewist godhet och hjelp;
hwarwid Faster yttrade sig: ”Det är ej swårt
at hjelpa den som will hjelpa sig sjelf: Men

wi hade en sälle Loffsman hos oss, det war
intet godt at göra folk af honom.” Hwarpå
jag relatarade huru han ock hade bedragit
mig; så med Calocherna, som pengarna som
han tog utur brefwet.

Sedan hälsade jag på mina bekanta och
roade mig med mina wänner några dagar,
under det jag wäntade uppå, at få mina ären-
der wärkstälda, som jag hade fått i commis-
sion. Imedlertid feck jag 2:ne nya bröder
Forsinius och Scheffer.

När jag kom till Broman, så gaf han mig ett
bref som han hade skrifwit mig till redan af
den 16. Julii 1782. men ej afsändt till mig. Det
war swaret på mitt bref till honom, så snart
jag war ankommen till Haistila ifrån Åbo,
det märkwärdigaste af dess innehåll war om
Hertig Carls Ankomst, samt i hwad ordning
han besåg Stadsens och Academiens märk-
wärdigheter. 

När alla Commissioner woro bestälta, så bör-
jade jag rusta mig till hemresan, geck derföre
till Professor Billmark och frågte honom hu-
ruwida det wore nödigt at uttaga ett Acade-
miskt Testimonium, såwida jag war ärnadd
resa hem på någon tid till Umeå; men låfte
åter komma tilbaka, eller om det wore til-
räckeligt, at jag finge beswära Herr Profes-
sorn med ett enskilt betyg. Han swarte at det
förra war onödigt, men låfte sjelf gifwa mig
ett sådant, det jag straxt feck så lydande.

”Studiosus wid SwioGothiska Nation,
Herr Petrus Stenberg, Westrobotniensis,
som om hösten år 1779. blef inskrifwen wid
denna Kongl: Academien, har sig altid dyg-
digt och beskjedeligen upfört, med mycken
flit sökt winna framsteg uti språk och wet-
tenskaper, samt till wederbörandes nöije be-
stridt de Conditioner, som warit honom
anförtrodde, hwarföre han till all ynnest och
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bewågenhet hos dem, för hwilkom han detta
upwisar, härmedelst recommenderas. Åbo
den 10. Martii 1783.

Johan Billmark.
Nat: SwioGoth: Inspector:”
L: S: 

Derpå geck jag på Gästgifware gården och
tingade häst, som efter en hel timmas wän-
tan ändock icke kom, ändock de lofte ho-
nom straxt. Deröfwer blef jag förargad och
geck åter dit och sade gumman några san-
ningar, då hon änteligen låfte at hästen skul-
le komma straxt. Jag frågte då efter dag-
boken för at skrifwa i henne efter wanlighe-
ten och war äfwen ärnad at tillägga blott de
orden: ”wäntat en timma.” men när käringen
hörde at jag frågte efter dagboken så trodde
hon säkert, at jag wille skrifwa något klago-
mål, och började blifwa storm owettig, och
kallade mig ibland annat Smörhare, ett skäls-
ord, som jag aldrig hade hört förr, och som
förmodeligen war där brukligt enskilt för
Studenter. Jag narrades en stund med gum-
man efter jag såg hon blef så ellack; men då
jag såg at det war omöijeligt at få fram dag-
boken så geck jag min wäg; ty jag hölt mig
för god at stå längre och träta med henne.

Nu war jag resfärdig och satte mig i släden,
då en karl, som hade obuden gjort sig bestäl-
sam, at hjelpa till at bära mina saker i släden,
begärte därföre drikspengar af mig. Och som
jag då war så tjokt klädd och ombonad, at jag
swårligen kunde komma åt någon styfwer, så
sade jag åt Ascholin: ”Kära Bror ge honom på
mina wägnar något litet, jag kommer ej åt nå-
got sjelf och jag will ej åter stiga upp, jag skall
betala dig åter så snart jag får tillfälle.” Han
gaf så honom en 2. sk:s piece och jag reste.

På Oripä Gästgifwaregård, roade jag mig

mycket åt några tartare, de kommo på går-
den och woro så dryga efter sin wana och
tråttsade med hotelser efter gåfwor &c: men
när de fingo se mig i Pörtfönstret, eller rät-
tare, gluggen, så finge de så brott om ut ige-
nom porten, hals öfwer hufwud, hwaråt wi
rätt hjerteligen skrattade; En sådan kuse
borde wara på hwar gård, så skulle de mindre
stryka landet omkring.

När jag kom något längre fram feck jag se en
räf som sprang öfwer wägen, jag körde där-
före helt sakta tils jag åter feck se honom stå
och gräfwa i snön wid en rishög. Jag tog så
upp min lilla bössa, som utom hagel war lad-
dad med twå rännkulor och skulle skuta,
men det klickade en eller twå gångor, och jag
undrade högeligen at han wäntade, ty han
war helt när och jag hade intet synnerligt
skjul; men han war så sysselsat och hufwu-
det så djupt i snön, at han intet hörde mig.
Änteligen brann det åf för mig, och räfwen
feck så brottom at springa till skogs. Jag geck
på stället och fant där hår och skin lappar
utaf hans rygg hwaraf jag fant at skottet ha-
de gått för högt, men det war ock blod efter
honom i snön hela wägen; ty bad jag skjuts-
gåssen hålla i hästen och jag geck efter ho-
nom till skogen i hopp at finna honom död;
Men ett war, at snön war så lös, at jag ej or-
kade långt gå, och jag harmades, at jag ej ha-
de skidor, och för det andra så fruktade jag
för, at gossen kunde köra bort med hästen
och alla mina saker, och jag kunde swårligen
få rätt på honom, såwida jag hwarken wet
hans namn eller wistelse ort, hwilken förlust
hade warit mera betydande för mig än en
räf; ty måtte jag lämna honom i sin frihet,
fast jag tror at han nog dog af skottet.

Nu war jag sedan kommen på den gästgif-
ware gården där jag borde få igen min wärja,
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den jag frågade efter, och feck till swar at
hon war igenfunnen och där i förwar tagen;
men tillade gästgifwerskan: ”Herrn tog en
piska härifrån när han reste, och jag kan ej
utlämna wärjan förr än jag återfår piskan.”
”Nej,” swarte jag, ”jag har ingen piska, och
har icke heller tagit henne.” men när hon sa-
de hwar hon låg och huru hon såg ut, så på-
minte jag mig, at jag wärkeligen tog henne
ifrån bänken, det jag då straxt ärkände.
Gumman fortfor: ”Wi hade mycken möda at
förmå gossen, som ägde piskan, till at lämna
wärjan, ty han wille nödwäntigt taga Henne
i skade stånd, med wi öfwertygade honom
om at det war en betydande skilnad i wärde
emellan wärjan och hans piska, och wi låfte
honom, at antingen åter skaffa honom pis-
kan igen, när Herrn skulle komma tillbaka,
eller ock taga ut betalningen för Henne.” –
”Ja hwad kostar hon då,” frågte jag, ”så will
jag betala henne; ty återskaffa Henne är mig
omöijeligt, emedan när jag tog den skedde
det i den tankan at den skjutskarlen ägde,
henne, som då skulle skjutsa mig, derföre
när jag kom fram till Gästgifware gården så
frågte jag ej widare efter henne. Då hon an-
tingen blef där eller tog skjutsbond henne
med sig, som troligast synes.” – ”Gossen be-
gärde” fortfor hon ”4. skillingar, och får han
ej det så wille han behålla wärjan, som han
sjelf hade funnit.” Jag betalte så genast 4. sk:
och feck igen min wärja, samt war glad der-
öfwer at jag fant dem så öfwertygade om at
det war skedt i distraction af mig; men jag
tyckte dock, at det war harmeligt, at saken
äfwen kunde hafwa ett annat utseende, så-
som hade det warit upsåteligt. Och gumman
anförde sin sak med all beskjedlighet fast
ock med frimodighet. Jag fortsatte så resan
och kom den 11. Martii åter till Haistila.

Tre dagar derefter kom min Fröken hem

ifrån Havingi, men hon reste straxt ensam
till Björneborg i oeconomiska, ärender, och
jag reste samma dag till Fredricksfors, ej sär-
deles munter, ty mina tankar fölgde med
min Fröken, och de gåfwo mig dock ringa
hopp. Båda kommo wi åter hem samma
qwäll. När jag dagen efter skulle gå upp att
spisa middag, så mötte jag min Fröken i för-
stugan helt allena. Ett sådant möte war då så
oförmodat och owäntadt, at jag i hastigheten
ej fant mig bättre än, sedan jag hade bugat
mig för henne, så geck jag straxt Henne förbi
in i matsalen; men där ångrade jag mig
straxt. Ach tänkte jag, hwad är jag icke för
ett nöt, som åter lät ett sådant tilfälle gå mig
utur händerna, helt säkert hade hon med flit
stält sig där mig i förwäg för at åter gifwa
mig ett önskeligt tilfälle och jag arma wåp,
bär mig så dumt åt, aldrig kan jag reparera
denna skadan. Mitt hopp wid detta tilfället
war ganska swagt, när min Fröken om sön-
dagen tillika med sina Föräldrar, och bröder
åter reste till Havingi; men jag war ganska
orolig och sorgse.

Ifrån min Far, men med en främmande
hand, hade jag nu bref hwari han jämte wan-
liga underrättelser om tilståndet och häls-
ningar äfwen skrifwer, som följer.

”Föröfrigit aflägger jag skyldigaste tacksä-
gelse för min K: Sons goda och alfwarsamma
förmaningar och upmuntringar till Gudak-
tighets öfwande, samt tolamod uti hwad den
högste oss täckes pålägga, ty han är den en-
daste hjelparen, på hwilken wi böre för-
trösta.” &c:

Ett Compliments bref ifrån Ekelöf feck
jag nu i hwilket han klagar sig ej fått swar på
sitt första bref, och säger sig med oro nödgas
uphöra med correspondencen om han icke
nu finge swar. Hwarföre jag swarte honom
lika höfligt.
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Äfwen ett bref feck jag ifrån Fagerberg och
ett ifrån Eken nästan af samma innehåll, som
det ifrån Ekelöf, de klaga öfwer min långa
tystnad. Och sanningen at säga så började nu
min nyfikenhet, at Correspondera, något
swalna. Jag tykte, som alla ynglingar i början,
at det war nöijsamt at skrifwa= och få bref;
men när jag fant at Postporto utgjorde stora
räkningen, så började jag wara något återhåll-
sammare, för at skona min cassa. Dock be-
swarte jag då och då deras bref.

Såsom jag altid roade mig med skytte, så för-
sökte jag äfwen at luddra116 och låg derföre i
badstugan eller kölnan; men oförtänkt blef
det så mörkt, at jag intet såg något, och trod-
de, at målnen hade gått för månan, som war
i fullo, men efter par timmar blef det åter
just igen men intet djur kom på luddret,
hwarföre detta sättet at skjuta ej föll mig i
smaken, derföre blef ock denna både den
första och sista gången. Om måron såg jag i
allmanackan, och feck se at det hade warit
mån förmörkelse om natten, hwilket war or-
saken till det omnämnda mörkret, då jag
ganska mycket harmades öfwer det at jag
icke wiste deraf; ty jag hade gärna welat be-
skåda en sådan efter jag aldrig ännu hade
sedt någon mån förmörkelse; ty jag hade al-
tid glömt at akta på när någon sådan hade
warit.

Nu hade jag fått någon klåda, som jag öns-
kade slippa, och den förr nämnde pigan
Maria kunde laga ihop en tjenlig smörja för
honom hwarefter jag, tillika med mina Di-
sciplar, geck i badstugan at bada, där wiste
Fendrich Claës Jacob sig så rädd för at nalkas
mig, eller at röra wid något det mitt war.
Detta förtröt mig högeligen, emedan jag ej
tyckte mig hafwa någon smitta, som hwar-
ken war farlig eller skamlig; derföre ju mera

han flydde mig desto mera nalkades jag ho-
nom, tog på honom, och klappade honom
med min badqwast &c:, hälst jag tyckte, at
jag nog så snart hade fått klådan af dem, som
de af mig. Häröfwer blef han nog förargat, så
at wi så när hade blifwit owänner, men den-
na leken förglömdes snart sedan, och wi blef-
wo snart åter försonta.

Wid denna tiden hade Öfwerste Lieutenan-
ten rest bortt några dagar, och imedlertid
kom hans wederdeloman och häftigaste fi-
ende Capitain Knorring till Haistila, hwil-
ken nu hade undergått sin degraderings tid,
och war nyss kommen ifrån Sweaborg, han
låg öfwer natten uti kammaren bredewid
min; men om dagen förr och efter war han
altid hos Frun i Hennes kammare och hade
ganska mycket at säga samt gjorde sig myck-
et beställsam, så at han förekom mig såsom
han ej hade warit owillig at taga en hämnd
på gubben, som hade warit för mycket smär-
tande; men det syntes tydligt at Frun ej war
synnerligen road af hans bestälsamhet och
stälde så till at han aldrig utgjorde hennes
enda sällskap. Änteligen reste han bort, och
Frun bad mig jämte andra, at för all ting
intet låta Öfwerste Lieutenanten weta at
han hade warit där, det jag Henne heligte
lofte; ty hade han det fått weta så hade Frun
haft den aldra största förträt derföre, ehuru
högst oskyldig och menlös hon än war, om
intet för annat, så dock för det at han blef
emottagen och ej straxt körd på porten. Och
huru skulle hon så kunnat bemöta honom.

Jag reste nu till Björneborg och Thorsnäs
glasbruk och mitt hufwud ärende war at råd-
slå om min tilärnade hemresa, samt höra ef-
ter om, och hwilka jag skulle få till resekam-
merater. Jag feck till swar, at Glasblåsaren
Björns Swägerska wist skulle resa och kan-
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skje äfwen unga Paulus Björn, samt at de re-
dan hade tingat rum på ett fartyg icke alle-
nast åt sig, utan äfwen åt mig, Hwaröfwer
jag blef ganska nögd och glad.

Par dagar efter min hemkomst från denna
lilla resa eller den 23. Martii feck jag följande
bref ifrån Herr Professor J: Billmark

”Min Herre
Sedan min Herre reste härifrån, har i dessa
dagar händt, at en god academisk Condition
är lämnad till min Disposition. Herr Hof-
RättsRådet Göran Ehrenmalm har twänne
fosterSöner: en Baron Lybecker och en afle-
den Professorn Rabenii Son, för hwilka han
åstundar en beskjedlig Informator: lönen är
1000:de Plåtar om året: wistandet wid Acade-
mien blifwer ständigt, undantagande några
weckor om högsta sommaren, då ock inga
Academiska föreläsningar hållas. Denna
Condition, som i min tanka är mycket för-
delaktig tilbjuder jag härmedelst min Herre:
om Ni wiljen den emottaga, så bören Ni ju
förr dess häldre skrifwa mig derom till, och
sedan så laga, at min Herre oförtöfwadt kan
begifwa sig på hitresan, at denna station til-
träda. Nog wet jag Er dessin, at i sommar resa
till hemorten, men när ett sådant anbud göres
Eder, som detta, bören I ej låta det gå Eder
utur Händerna. Om Edra Föräldrar wilja och
kunna understödja Edra Studier, så böra de så
mycket mera nu göra det, som de genom
detta bref få weta den förmån, som Eder är-
bjudes. Alt hwad Ni wänten af Edra K: För-
äldrar, det lärer Herr Rector Sædenius kunna
skaffa Eder, utan at Eder närwaro är aldeles
nödwändig.

Med första wäntar jag Edert utlåtande
hwilket jag hoppas swara emot min ömhet
för Eder wälfärd, och imedlertid, näst min
respects förmälan till Herrskapet, med all
wännskap förblifwer

Min Herres
trogne wän och tjenare
Joh: Billmark.”

Ett så oförwäntat tilbud war för förmånligt
at icke straxt af mig, utan all deliberation,
antagas, och min tilärnade hemresa slogs nu
helt och hållit utur hogen; derföre beswara-
de jag genast Professorns bref med all den
tacksamhet och höflighet, som mig möijlig
war, och låfte ankomma så snart det sig möi-
jeligen göra lät. Saken anmälte jag ock ge-
nast för min Patron, som alsintet hade der-
emot at inwända såwida han ej kunde lämna
mig samma förmåner.

Dagen efter eller den 24. Martii, kommo helt
oförtänkt samtelige Fröknarna utom Fröken
Eva ifrån Havingi hem till sina Föräldrar. Jag
underlät icke at observera min Frökens
ögonkast, och efter jag tyckte, at dessa gåfwo
mig alt för ringa hopp om min önskans
framgång, så beslöt jag åter at äfwen aldeles
slå dessa mina kärleks griller utur hufwudet,
hwartill mitt förnuft så ofta mig rådt hade,
och jag så ofta förgäfwes hitintils hade för-
sökt, och detta nu så mycket mer, som jag
med allone skulle resa ifrån stället. Och dels
för at låta min Fröken förstå detta mitt be-
slut dels ock, och förnämligast at så mycket
stadigare befästa mig deruti, så lämnade jag
nu i min Frökens händer, på något oförmärkt
sätt, det jag nu mera ej mins, den pagina 363.
Andra Boken omnämnde wisan, som jag då
skref om min dårskap, men ej kom då at
framlämna, och hwilken lyder som följer:
Och som är N:o 12. i mina Poetiska arbeten.

”In promtu.

Dårskap jag i hjertat förde 
Dårskap war mitt tidsfördrif 
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Dårskap mina sinnen rörde 
Dårskap war mitt hela lif.

Straxt blef täckelset borttagit, 
Jag min dårskap tydligt såg:
Ach mitt hjerta blef nedslagit 
Ty min dårskap deri låg.

Jag straxt ropte: Hjelp mig Herre 
At min dårskap rifwa ut,
Annars blir det dubbelt wärre, 
Om min Dårskap ej får slut.

Dårskap skall landsflygtig wisas
Med Guds hjelp jag hoppas bör,
Af förnuftet dugtigt risas
Drifwas ut ur hjertats dör.

Propter Salutem.”117

Mitt upförande sökte jag at inrätta enligt
detta mitt tagna beslut; men alt mitt bemö-
dande war likaså förgäfwes nu som förr; ty
ifrån den stund jag aflämnade denna wisa så
feck min Fröken en helt annan upsyn, så
wänlig och mild likasom hade hon welat
säga: ach öfwergif och förgät mig icke, hwil-
ket hade den wanliga wärkan hos mig, så at
min kärlek åter deraf upeldades. Den 31. i
samma månad reste de åter tilbakas igen mig
till mycken afsaknad och oro.

Jag gjorde mig nu efter hand redo till afre-
san, som ej så hastigt kunde företagas, eme-
dan dels min oeconomie, dels ock arbeten
hos handtwärkare eller andra afairer fordra-
de något drögsmål. När det änteligen led till
den tiden at jag skulle blifwa färdig, så före-
tog jag resor först till Fredricksfors Bruk och
sedan till Björneborg och Thorsnäs Glasbruk
för at taga afskjed. Wid wägen till Björne-
borg bodde en Professor Kraftman på en

Stor och wacker egendom, den han mycket
wäl hade upodlad; hos honom hade jag aldrig
nånsin gjort min upwaktning sedan jag kom
till orten; orsaken dertill war ej någon annan
än min blyghet; ty efter jag war aldeles
okänd af honom, så kom jag mig ej före at
resa in till honom, ehuru ofta jag än reste där
förbi, hälst mitt Patronage aldrig nånsin con-
verserade hos honom eller han hos dem. N:B:
han war ogift och mycket gammal. En sådan
min skyldighet, at såsom Student upwakta
honom, kom jag ej ihog, förr än Chydenius
berättade huru han 7. dagar efter sin an-
komst på orten hade upwaktat honom, samt
at han war mycket gunstig och at han hade
gifwit honom en eller par böcker. Då fant jag
rätt min stora försummelse, men kom mig
dock ej före at gjöra det, men nu beslöt jag
at fara in till honom och tänkte: det är bättre
sent än aldrig, och ångrade at jag ej förr hade
gjort det, så hade kanskje äfwen jag fått mig
en bok. Jag geck in till honom feck ock träf-
fa honom; och complimenterade honom så
godt jag kunde, anmälte hwem jag war och
ursäktade at jag ej förr hade fullgjort en så-
dan min skyldighet. Han emottog mig höf-
ligt, satt och språkade med mig en lång
stund, och släpte mig ej bort förr än jag först
skulle dricka caffe, men ingen bok hade han
åt mig. Hwarefter jag tog mitt höfliga af-
skjed af honom och reste.

På Thorsnäs berättade jag, at min hemresa
nu hade blifwit om intet, samt orsaken der-
till, nämligen, at jag nu war resfärdig till
Åbo, at emottaga en ny Condition, hwilket
Björns Swägerska ej tyckte om, efter hon 
derigenom förlorade mitt sällskap, det hon
så säkert hade räknat på. Jag tog afskjed och
kom tillbaka till Björneborg. Där hälsade jag
ut mig hos alla mina wänner och bekanta
och blef wid detta tilfället Bror med Han-
delsman Sourander. Magister Wahlros war
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icke hemma, men hans Fru gaf mig 2:ne par
halfärmar, samt tackade mig med mycken
ömhet för all den hjelp och godhet jag hade
bewist hennes man; jag åter aflade min tack-
sägelse för alt det goda jag i Hennes hus hade
åtnjutit, då jag under alla mina ditresor huf-
wudsakligen hade bodt där: Hon fälde många
ömhets tårar wid mitt afskjeds tagande. När
jag geck upp till Pontelii Herrskapet mötte
jag Madame Carén i förstugan, och sedan jag
hade hälsat på henne, geck jag straxt upt till
Herrskapet och tänkte: jag får wäl taga af-
skjed af Henne när jag kommer ned; Men
som jag kom ned i en helt annan förstuga, så
förglömde jag henne aldeles och kom ej ihog
henne förr än jag war långa stycket derifrån.
Då harmades jag rätt mycket icke derföre, at
det war så magt påliggande, utan af fruktan
at hon torde tro at det skjedde af högmod
eller förakt, hwartill jag altid sökte undwika
äfwen det minsta skjen, Men det såg dock
illa ut efter wi woro så mycket bekanta.

Under åter resan tog jag afskjed hos alla
som jag kända wid Ulfsby Kyrka och sist hos
Prosten Lebelle efter han sist låg i förwäg för
mig. När jag där skulle taga afskjed bådo
Prosten och Frun mig wara qwar för at dricka
caffe, hwartill jag ej kom mig före at neka,
utan satte mig neder på min stol för at afbida
det och trodde, at det redan war under bered-
ning efter det böds, och at det ej skulle draga
så långt ut innan det skulle fås; men jag be-
drog mig, jag satt länge men där kom ej nå-
got, Änteligen förmärkte jag, at det war un-
der beredning, efter jag hörde man hölt på at
mala det, då det föreföll mig såsom de intet
hade haft alfware med sin bjudning, som
skjedde blott för syn skull, och lära de trodt,
at jag skolat gått min wäg och neka för caffe;
Då war jag förargat innom mig sjelf, at jag
icke straxt geck min wäg, och war wilrådig
om hwad jag nu borde göra; ty flera gånger

war jag på wägen at stiga upp och gå min
wäg; ty efter det ej ännu har hunnit längre,
tänkte jag, än at det håller på malas, så lärer
jag få sitta här länge nog; men jag tyckte, at
det ock hade sedt tokigt ut, efter jag redan
hade suttit så länge, ty tog jag det partiet, at
ännu wänta, ehuru jag hade mycket ledsamt
för 2:ne orsaker skull, den första at jag war
efter wanligheten mycket blyg, så at samtalet
war ganska tort och tråkigt; nämligen i några
korta frågor och swar, utan jag satt efter wan-
ligheten på stolen såsom en annan Statue.
Den Andra war Prostens och Prostinnans,
(som woro snart sagt nysgifta) caresser, som
war mig rätt förargeligt at påse. Ty efter de
af min närwaro förmodeligen hade lika så
ledsamt som jag, eftersom de äfwen för min
skull, såsom främmande, skulle iaktaga den
dåraktiga sedan at göra ingen ting, utan blott
prata och hålla händerna i kors, så togo de sig
före, at smeka hwarannan, ty hon satt i hans
knä, och än kystes de och än klappades de
&c: och det utan uppehör, så at jag åsåg det
med största förargelse. och tycktes de dere-
mot hafwa högst nöijsamt och roligt. Men
ehuru det är högst angenämt och behagligt,
at se äkta makar wara goda wänner, och ehu-
ru de på twå man hand äga all frihet at leka
efter behag; så är det dock något anstöttigt
och obehagligt när de i andras hälst i ungdo-
mens närwaro alt för mycket caressera och
smeka hwarannan, ty sådant kan ej afgå utan
at upwäcka inbilnings kraften hos åskådaren
och i någon mån såra oskulden. Änteligen
kom det länge wäntade caffe, hwarefter jag
tog afskjed och geck likaså nögd, som hade
jag sluppit utur fängelset.

Dagen efter eller den 8. April war utsatt till
rese=dag. Då jag först för sista gången hölt
bön, tillika med mina Disciplar, hwarefter
jag med ett ömt och rörande tal sökte at för-
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mana dem, at i alla sina lifsdagar föra ett
dygdigt lefwerne hwilket ej skjedde utan
tårar å ömse sidor.

Därnäst geck jag i Öfwerste Lieutenan-
tens kammare för at liqvidera räkningarna
oss emellan, då jag uppå Herr Telnings råd så
mycket hade tagit ut på lön, at jag blef ho-
nom något litet skyldig, och därtillmed mås-
te låna af Honom respengar, så at jag in alles
blef skyldig 5. R:D: Det jag låfte betala så
snart jag komme till Åbo, ty jag trodde mig
få låna där så mycket af någon. At jag war
utan pengar må ingen undra, sedan man be-
sinnar at jag året förut hade legat wid Acade-
mien och därjämte tilrådt något litet kläder,
at jag måtte wara någorlunda folklik ibland
folk. Jag hade säkert aldrig tagit ut så mycket
på min lön, om det ej warit för fruktan at ej
få ut mitt till slut, och då hade jag wäl haft
någon styfwer qwar; men när man har nå-
gon penning i handom, så går altid någon
om sänder bort småningom och oförmärkt,
utan at man ändock behöfwer slösa i onödig-
het. Och när man därtill med litet har, så blir
det så mycket snarare alt. Öfwerste Lieuten-
anten war föröfrigt ganska gunstig, och sade
icke en, utan flera gånger: ”När Herrn någon
gång i werlden blir prest, så låt mig det få
weta.” hwilket jag lofwade säkert at göra.
Men undrade på afsikten af denna hans be-
gäran. Mån, tänkte jag, han har någon sådan
afsikt, som kunde gynna min kärlek, at, om
han finge höra, at jag hade någon sysla, han
då wille gifwa mig sin älskade Fröken; ty
som den saken låg mig mäst och ömmast i
hogen, så föll ock min gissning snarast derpå.
Men sådant föreföll mig dock mindre troligt,
men likare tykte mig vara at han för wänska-
pen skull önskade höra mina öden.

Ännu hade jag ej fått om händer några
små klädes persedlar, som antingen hade wa-
rit i twätt eller annars på något sätt skulle af

tjenstefolket förbättras, och som ögnablick-
ligen wäntades färdiga. När wi hade spisat
middag, så frågte mig Öfwerste Lieutenanten
om jag ännu hade fått dem tilbakas: hwarpå
jag i största menlöshet swarte: ”Nej ännu
icke.” Öfwer detta drögsmålet till sista stund
med förfärdigandet af dessa mina Persedlar
blef då Öfwerste Lieutenanten så hiskelig
ond och började träta på sin Fru med yttersta
häftighet, som ej förr hade hållit folket der-
till, så at hon måste gråta för honom. Detta
skar mig på det högsta i själen och gjorde mig
mycket ondt, at Hon helt oskyldigt för min
skuld skulle lida en så smärtande förträt,
hwartill jag hade warit en lika så oskyldig
orsak. Derföre när Öfwerste Lieutenanten
war utgången, bad jag Henne ömt om förlå-
telse, och förklarade huru högt det oroade
mig, at hafwa förorsakat Henne en så stor
förträt, samt sökte öfwertyga Henne, at mitt
yttrande skedde i största menlöshet; Men
hade jag trodt det så hade jag wäl kunnat sagt,
at jag hade fått mitt omhänder. En sådan för-
trät hade jag ej för mycket godt welat skolat
händt mig på sista timman af min warelse
derstädes. Men Frun, som altid war god swar-
te: ”Herrn bör ej oroa sig deröfwer, jag är så-
dant wan och det får wäl blifwa bätter igen,
och jag finner at Herrn är oskyldig härtill.”

När jag skulle taga afskjed af jungfru Blad, så
bad hon mig om at hälsa till någon af hennes
bekanta i Åbo, och gaf mig addrese hwar den
bodde på Tawast=gatan. Äfwenledes war
hon mycket angelägen om, at underrätta mig
om, at ock hon till Hösten skulle komma till
Åbo för at bo och taga tjenst där, och detta
för at åter där få träffa mig, som jag tydeligen
förstod. Men jag låddes ej förstå henne och
swarte blott: ”ja så, nå nå.” och bad henne
icke en gång wara wälkommen efter, alt i den
afsikten at hon måtte begripa, at Hennes
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Person eller närwaro war mig likgiltig.
Pigan Maria, som förr är ofta nämnt, råk-

te jag allena på gården och bjöd ock Henne
farwäl, då hon frågte med en bekymrad och
mislynt mine och ton: om jag nu aldeles wille
öfwergifwa min Fröken och ej fullfölja min
kärlek? likasom hon hade förtrutit, at hennes
biträde i detta fallet icke skulle winna fram-
gång, så för mig som för Magister Avolin. Jag
swarte Henne ej synnerligt på denna frågan;
ty jag fant mig ej uti at lämna Henne förtro-
ende af mina tankar i den wägen; efter min
tagna principe, at så litet möijeligt wore läm-
na mitt förtroende åt domestiqver. Men hu-
rudana mina tankar nu i detta fallet woro
skal min läsare straxt nedanföre få höra.

XXI. Capitlet.
Andra resan till Åbo.

Änteligen reste jag ifrån Haistila med det
upsåtet, at äfwen göra en afskjeds visite hos
Fröknarna på Havingi, hwilket jag trodde så
mycket lättare kunna skje, som det war bara
ån emellan det stället och Ylistaro gästgif-
waregård; derföre tog jag den wägen och ej
den ginare igenom Leistilä. Ty jag kunde
omöijeligen få det öfwer mig, utan at åtmin-
stone än en gång se min Fröken och taga af-
skjed af Henne. Men när jag kom sist-
nämnde gästgifwaregård, så feck jag höra at
mitt upsått ej så lätt kunde utföras, af orsak,
at wårwärman hade så förswagat isen, at det
war omöijeligt at der komma öfwer, om man
icke wille göra innemot en fjerdedels Mils
omväg. Ach, tänkte jag, det war nog förträt-
ligt, at nu se gårdarna så nära och ej slippa
det; Men ehuru det led nog mycket emot af-
tonen, så tog jag dock det partiet, at gå om-
kring den långa beskrefna wägen. Min an-
komst hos Fröknarna war nog oförmodad
och owäntad; och woro de så i sina arbeten

sysselsatta, at jag ej straxt feck träffa dem
alla. Först träffade jag Fröken Johanna och
sedan kommo de andra äfwen efter hand in.
Det föreföll mig såsom skulle de ej må rätt
synnerligen wäl där. När jag kom till gården
föll jag i förundran öfwer dess likhet med
den som jag hade sedt uti min dröm. (Se pag:
279. Andra Boken.) Hos min Fröken kunde
jag ej utforska hwarken ondt eller godt i hen-
nes tänkesätt emot mig, så mycket mindre,
som min warelse därstädes blef mycket kort;
ty för det annalkande mörkret skull måste
jag skynda mig dädan. Jag tog derföre snart
afsked och geck bort, med ett swagt hopp
för min kärlek och ett beklämt hjerta; som
ännu icke wille gifwa alt hopp förlorat om
sin önskans framgång. Utan jag tänkte ännu
göra det yttersta och sista försöket framde-
les. Lyckas det, så kan jag wäl göra någon
snipp resa hit någon gång, som då föreföll
mig ganska lätt kunna ske när som hälst; 
lyckas det ej åter, så torde jag aldrig mera
komma hit på orten, och det sednare fallet
sade mig förnuftet och min eftertanka skul -
le wara det bästa; ty reste jag dädan hwarken
nögd eller misnögd.

Då jag for ifrån gästgifware gården war det
redan blifwit mörkt, och som föret war
ganska usselt, så at på slättor hela halfwa
fjerdedels Milen war bar mark, så geck resan
ganska långsamt; ty ofta måste jag gå långa
stycket. Klockan wid pass Elfwa på natten
kom jag till en gård midt på skjutshållet,
hwarest en Capitaine bodde, som några
gångor hade warit på Haistila, den jag således
kände fast jag ej war med honom bekant och
trodde mig ock af honom wara något litet
känd; ty tog jag mig frihet, at skicka in skjuts
karlen för at i mitt namn begära låna an-
tingen en Chaise eller kärra till nästa gäst-
gifwaregård. Han råkte någon af gårdsfolket,
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som geck in till Capitaine, hwilken allaredan
låg, för at framföra ärendet, men kom ut
med afslag på min begäran. Jag måste så trå-
ka med den färd jag förut hade, och fant, at
det war nog så godt at jag ej feck låna som-
mar åkdon; emedan det öfriga af wägen war
med skog omgifwen och snöföret war såle-
des någorlunda i behåll.

Om jag rätt mins så låg jag några timmar på
slutet af natten på nästa gästgifwaregård;
och om mårgonen kom en vice Herrads Höf-
dinge, en ålderstegen man, som hette (ni fal-
lor) Ahlström, ifrån Björneborg, hwarest han
hade hållit ett extra ting. Som wi hade sam-
ma wäg, så gjorde wi sälskap med hwaran-
nan, och som han war en ganska honette och
beskjedlig man, så hade jag rätt ganska nöij-
samt i hans sällskap. Emot middagen kom-
mo wi till Cautua Bruk, hwarest wi körde in
och åto middag där och mådde wäl. Därifrån
körde wi öfwer Säkylä sjön eller pyhä=järf-
wi, och som der war ett ganska godt före, så
sparde jag ej till at köra på braf, och wet jag
mig aldrig nånsin hafwa åkt så fort, som den
gången, hwilket jag gjorde för at om möije-
ligt wore samma qwäll hinna fram till Åbo,
Jag fruktade dock, at Härads Höfdingen,
som åkte efter, skulle tycka at jag åkte för
hårdt, ty ursäktade jag mig på gästgifware
gården, med nyss anförde skäl, hwaröfwer
han yttrade sitt wälbehag; ty hölt jag sedan
samma tour där föret sådant tillät. Så at wi
sent på samma qwäll Hunno fram till Åbo.

Jag körde till min wän Ascholin och tog åter
härbärge hos honom tilswidare. Straxt efter
min återkomst ifrån Åbo förra gången till
Haistila hade jag skrifwit ett bref till Ascho-
lin uti hwilket jag tackade honom för det
han wid afresan gaf drikspengar i mitt namn
(se pag: 667. 2:dra B:) samt lade in ett twå

skillings stycke i brefwet till afbetalning. Jag
hölt just på och skulle affärda detta brefwet
när jag så oförmodat feck Professor Bill-
marks ofwanskrefna bref; ty afsände jag det
icke, utan tänkte: jag tager det sjelf med mig
när jag innan kort reser. Detta gaf jag honom
nu straxt i handen; Men han wille icke emot-
taga denna betalningen; utan gaf mig åter
penningen tilbaka.

Under wägen lämnade mig min nyss haf-
da res kammerat en Härtsswängare i förwar
emedan han war rädd för at tappa honom så-
wida han hade honom lös i släden; men när
wi skildes åt, så glömde jag at gifwa honom
den tilbakas; derföre geck jag dagen efter till
honom för at bära hem den och war jag rätt
nöjd at under denna prætext få hälsa på ho-
nom emedan jag fant honom så hygglig. Då
jag kom till honom tackade jag för rese=säl-
skapet och öfwerlämnade honom härts-
swängaren. Han emottog mig wäl höfligt;
men jag tyckte dock at han ej war så familier
emot mig, som under resan förmodeligen
war det hans wanliga hem facon.

Sedan upwaktade jag Herr Professor Bill-
mark, som war efter wanligheten ganska
gunstig; förmente mig, at med all flit och be-
skedlighet förestå min nya Condition, som
war för mig så fördelaktig, hwilket jag låfte
at efter yttersta förmåga göra. Ibland annat
yttrade han sig äfwen, at det war många till
och med Magistrar, som misunnade mig min
condition och ”det är flera, som hafwa sökt
honom.” Jag aflade derföre min ödmjukaste
tacksägelse för dess utmärkta ynnest emot
mig, at hafwa så gunstigt recommenderat
mig till en så förmånlig station.

Hofrätts Rådets Ehrenmalms frånwaro
lärer förmodeligen warit orsaken hwarföre
jag ej geck till honom förr än den 12. April.
Jag anmälte mig feck entrait, och androg mitt
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ärende. Han emottog mig gunstigt, och sade:
”jag har twenne Elewer, den ena min hustrus
Syster Son Rabenius, Afledne Professor Ra-
benii son i Upsala, den andra är en Baron Ly-
becker för hwilken jag är förmyndare; egna
barn har jag icke. Men om jag nu antager
Herrn till Informator, åt dessa gossar; kan jag
då wara Försäkrad om ett anständigt och
Christeligt upförande af Herren?” ”Ja Gud
bewars ifrån annat” swarte jag. ”Jag förmodar
ock icke annat, och aldraminst will jag at i
mitt hus skall hafwas för händer några oor-
dentligheter i ett eller annat, såsom i frun-
timmers wägen. Jag will så mycket mera
wara säker i det fallet, som jag har fruentim-
mer i gården, Rabenii Syster.” Jag lofte i mitt
swar, at jag på det högsta wille beflita mig
om at så ställa mig, det han ej skulle få skälig
anledning, at klaga öfwer mitt upförande.
Derpå sade han: ”kom hit till Måndagen, så
skall herrn få swar Härom.” Med hwilket be-
sked jag geck min wäg.

På sagda dag eller den 14. April geck jag åter
till honom och feck det swaret, at jag skulle
få flytta till honom när jag wille, hwilket jag
ock gjorde samma dag.

Dagen efter kom en Student wid namn
Forsell som war Informator hos Bränneri In-
spectorn Wessberg, på Slottet, han anmoda-
de mig at åtaga mig Högmässo predikan i
Slotts kyrkan på Andra dag Påsk, hwilket jag
för den gången ogärna wille göra, men slapp
honom intet förr än jag måste lofwa honom
det; hälst han annars wore illa brydd emedan
han sjelf hade loft at predika den dagen,
men wore nu hindrad af någon angelägen
omständighet, som sedermera hade yppats.

Imedlertid war jag angelägen om, at se till
huru jag måtte få min skuld till Öfwerste
Lieutenant Gripenberg betalt, såsom jag

hade loft wid min afresa ifrån honom. Jag
geck derföre till Farbror Callmeijer och an-
drog min begäran, Men feck till swar. At det
wore ett tydligt teken till mishushållning, at
jag wore skyldig när jag så nyligen kom ifrån
en så länge hafd Condition då jag tvärtom
nu borde wara wäl försedt med pengar. Jag
sökte at ursäkta mig så godt jag kunde, an-
drog orsaken hwarföre jag efterhand hade
uttagit mina löner, hwilka utgifter jag hade
haft; nämligen legat året förut wid Acade-
mien, rådt mig till nödiga nya kläder &c:;
Men det halp icke; jag feck ej låna några
pengar; men nog mycket bannor för min för-
menta mishushållning, hwilket så mycket
mer oroade mig, som jag wiste med mitt
samwete, at jag war aldeles oskyldig till Far-
brors beskylning, och hade ingenting för-
slöst; men utgifterna hade warit många och
inkomsterna få, hwilka jag ock, efter Tel-
ningens råd (Se pag: 303. Andra boken) efter
hand hade uttagit för at wara säker om mitt.
Dernest anhölt jag om samma sak hos Cou-
sin Calloander, och lika förgäfwes. Helt sorg-
sen öfwer detta afslag geck jag dädan och
sökte upp Tobaks Fabriqveren Forsman, som
wid min första ankomst till Åbo skänkte
mig pengar (Se pag: 51. Andra Boken) tiläf-
wentyrs tänkte jag är han ock nu så hederlig
och lånar mig pengar; men som han ej mera
kände mig utan hade förglömt mig, så feck
jag ock där afslag. Ännu wille jag göra försök
på ett ställe till, som war hos Professor Bill-
mark; men lika förgäfwes, ehuru jag hos
honom war nog enträgen at begära. När jag
geck derifrån wiste jag mig ingen utwäg mer,
och at så snart begära af Hofrätts Rådet
något på min tilkommande lön, wille jag al-
deles icke, hälst det skulle se ganska illa ut.
Derföre war jag så sorgse och nedslagen öf -
wer så mycket afslag, at jag under hemgåen-
det hade mycken möda, at återhålla mina
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tårar. Ach tänkte jag, så här går det i werlden
en fattig med det ärligaste och redligaste
hjerta och med det fastaste och oswikeli-
gaste upsåt at betala så snart möijligt är, får
ej låna en liten summa om han än är aldrig
så nödwändig; men om en förnäm och skryt-
full bedragare som wäl kan smickra och lju-
ga, begär flera tusende daler så wägras ho-
nom icke sådant, änskönt han aldrig tänker
betala. Sådant kostar dock på at se och höra
för ett redligt hjerta.

Nu wiste jag mig ingen annan utwäg än
at sälja mina sängkläder, som jag hade i en
gammall kista hos Callmeijers, då jag där öp-
nade kistan och tog upp sängkläderna för-
stod jag först, at fyllningen war till det mästa
utur dem bortstulen, hwilket jag året förut
icke en gång kunde komma ihog änskönt jag
undrade hwarföre det war så litet fyllning
uti; Men såsom sjelf ärlig och menlös, så
kunde jag aldrig komma ihåg så tokigt. Detta
fant jag då tydligt icke hade skedt hos Call-
meijers icke heller hos Hångola Gumman,
där jag hade qwarter året förut och märkte
bristen; utan hos Skinnaris Gumman där jag
bodde 1780. höst Termin, och hwarest de
lågo i förwar ifrån min afflyttning derifrån
till 1782. wår Termins början. Detta gjorde at
jag ej kunde få mycket för dem, icke heller
förstod jag huru mycket jag skulle begära för
dem utan anmodade Faster och Cousinerna
Callmeijer, at wärdera dem. I dessa dagar
bodde då hos Callmeijers en af höflighet så
kallad Fru men som egenteligen war Profes-
sor Callonii Maitrese, som hade haft med
honom flere barn och warit honom en tro-
gen och flink hushållerska. Nu hade de blif-
wit oeniga och hon derjämte samwetts swag
och kanske litet rörd till sina sinnen, och
hade nu tagit sin tillflygt till Callmeijers;
Det war egenteligen denna Damen, som
wärderade mina sängkläder till 3. R:D: som

jag dock måtte sälja för 2. R:D: 32 sk:. hwari-
genom jag jämte något annat smått, som jag
sålde och kunde umbära, feck tillsammans
en summa af 4. R:D: och 20. sk:. Det som
felte feck jag änteligen låna af Ascholin, så
at jag feck på det wiset min skuld afbetalt,
den jag genast öfwersände till Öfwerste
Lieutenanten Gripenberg. At jag ej kunde få
låna denna obetydeliga summan oroade mig
icke blott för denna gången, utan äfwen för
framtiden; ty tänkte jag: Om jag denna tiden
hade fått låna, och derigenom blifwit känd
såsom en præcis betalare, det jag altid har
bemödat mig om at wara, så hade jag kunnat
hoppas, at äfwen en annan gång få låna när
jag det nödwändigt behöfde. 

Det första jag sedan gjorde, war at skrifwa
till alla mina correspondenter och under-
rätta dem om min nya Station. Och af min
Far begärde jag at få något litet pengar om
det wore möijeligt hälst så mycket at jag
kunde få min lilla skuld afbetalt, och om
icke min Far sjelf hade, at hjelpa mig, han då
kunde försöka om icke slägtingarna nu så -
som förra gången wille af wanlig godhet
sammanskjuta något till min hjelp; eller om
icke min Swåger wille antingen igenom lån
eller annars bespringa mig med något. M:m:
När jag sist skref till Magister Sædenius,
hade jag anmodat honom om at söka en
commissionair och fullmägtig i ett utsök-
nings mål. Saken war den; en fattig karl hade
at fordra någon summa af en, som han fått
höra nu bodde i Umeå Socken och Hjuks
byn men förr bodt i Björneborg derföre an-
modade han mig på det enträgnaste at för-
skaffa honom en Fullmägtig på stället, som
kunde förhjelpa honom till sin fullständiga
rätt. Jag öfwersände derföre nödiga acter
jämte en Riksdaler, till början af omkost-
ningarna.
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Jag feck snart swar på mina bref. Och min
Far skref utom wanliga hälsningar och be-
rättelse om tillståndet, som följer.

”=== Hwad min Son skrifwer om pen-
ningar, at de fela, ömmar det oss hjerteligen,
men ser mig ingen utwäg, ty jag är så många
skyldig och somliga börja mig kräfwa, så at
det faller swåra omtankar, at kunna rifwa
mig fram; ty jag är utarbetad och sjuklig, och
mägtar icke så mycket förtjena, som förr.
Hwad slägtingar angår, så tyckes de en gång
gifwit hederligen, och om man skulle dem
nu anmoda torde det gått ganska swårt: Om
någon skulle gifwa någon half plåt, will det
icke mycket säga. Om du kommit hem och
de fått höra dig predika torde med Guds
hjelp någon willighet hos dem infalla. Hwad
din Syster angår så har Hennes Man köpt ett
hemman i Nordmaling för 3000. D: så at hon
will mer hafwa hjelp, än wi kunde få af Hen-
ne. Jag lånte 30. plåtar af honom förleden
winter, och han war hit i Fastan och wille
hafwa dem igen; men jag hade intet at betala
honom. Jag håller rådeligast, at du talar med
ditt Herrskap, så at du kan få ut så mycket,
at du kan betala din skuld, Gud wet wäl nå-
got råd på framtiden.” === &c:

Magister Sædenius skrifwer: ”Af Min
Herres skrifwelse, förnimmer med fägnad
dess lycka och fortkomst, hwartill får gratu-
lera hjerteligen, såwida jag är öfwertygad om
dess hederliga upförande och skickliga kun-
skaper samt grunder, enär den Hederlige
Professor Billmark kan till ett så hedrande
hus recommendera, deri jag nog känner hans
smak.

Det fordras ock i sanning conduit och
mannerlighet både med Herrskap och Elever
på sådant ställe, och ehuru det just icke kan
öka pungen, ökar det dock heder och förmå-
ner at profitera; Nätt måste hushållas i Sta-
den då utgifter stundeligen wankas, at något

måtte bli öfwer när året är ute; ty man skall
kläda sig snygt och jämt.

Bättre war detta än resa hit där ingen
emploi gifwes, utan gräfwa sig ner, och sucka
öfwer sitt öde, och få högst 50. plåtar som
Informator. Herr Ansenius sitter nu som
Prest, Informator hos Nesslers, då han icke
får transport på annat ställe till Presttjenst.”

Wanl:a klagesånger om sin tröga lycka,
och säger sig skola resa till Stockholm, för at
söka blifwa Rector i Umeå.

”Acterne jämte pengar 1. R:D: ligga nu här
för at genom Stads Casseuren Lind söka
förmå honom godwilligt, at updraga sin rätt
och egendom i Björneborg åt sin Creditor,
efter det är bättre något än intet, ty här är
hans hemmans andel inteknadt för 70. R:D:
till Matts Nerpin &c: till tinget war för sent
at stämma honom, till Cancellie kunde man
wäl få honom genom kostnad såwida han bor
långt up mot fjället i Hjuken, ty hålles bäst
at passa på när han kommer ner till staden,
då man får höra hans yttrande och sedan
lagl:n procedera med honom. Jag har swårt
at få en pålitelig fullmägtig, ty han är illa
känd, at det litet lönar dras med honom.” &c:

Farbror Ström skref mig ock nu till, och
efter wanliga höfligheter säger: ”=== Med
särdeles fägnad har jag 2:ne gånger genomläst
Cousins wackra Aftonsångs Predikan hållen
i Åbo öfwer 3:dje Budet uti Lutheri lilla Ca-
teches. Jag önskar den dagen måtte snart in-
falla då wi finge höra Cousin Personligen
predika för oss, men wi få intet förhasta oss
uti den högstas styrelse. är det hans nådiga
wilja, så sker det wäl någon gång.” Dernäst
underrättelser om tilståndet. ”I synnerhet
lilla Fredrick”, säger han, ”som tackar för
hälsningar, han wäxer braf och är ett ganska
godt barn, han går nu och sjunger sina wisor
på golfwet.” Han war mitt fadder=barn.

Fagerberg skref mig ock till och gratule-
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rade mig till nya Station, hwilket war det
sista brefwet jag hade ifrån honom; ty efter
några Månader feck jag höra at han war
död,118 och saknade jag mycket denna wän-
nen för hans beskjedlighet skull.

Eken i ett sitt bref beskrifwer raillerande
om sin resa till Tavastland på hwilken han då
war Stadd. Och ibland annat: ”Jag skall hälsa
dig ifrån Sundvall, som jag den 16. Martii
träffade i Åbo, wi woro hos Lindell, hwarest
wi mässade bräkte och drillade både ox=dur
och ko=moll, ut dicunt musici.”

Åter ett bref ifrån honom, hwaruti han på
sitt wanliga muntra sätt gratulerar mig till
min nya Station. Äfwen ett tredje bref fult
med gäckerier dock oskyldiga.

Men i det fjerde skrifwer han: ”=== Min
söta Bror! du som altid hedrat mig med dit
förtroende, war nu äfwen god och tjena mig
i en omständighet. Om på Haistila” (N:B:
detta war skrifwit förr än han wiste min nya
Station.) ”eller annorstädes derpå orten fin-
nes dagbladet Dagligt Allahanda, så gif noga
akt när du läser dem, om deruti finnes någon
ting infört angående Prester. En wiss man,
som jag wäl wet, men nu ej will nämna, och
som har agg till Presteståndet; har låtit in-
föra i nämnde blad en fråga om Prester. Ob-
servera noga denna fråga, lät mig få weta
innehållet deraf och om något swar derpå
följer. Jag tror säkert någon af Presteståndet
beifrar denna fråga, och swarar derpå. Bror
som ett Preste=Ämne torde sjelf finna något
anstötligt härutinnan.”

En sådan fråga eller swar feck jag aldrig se
i nämnde dagblad.

Nu fullgjorde jag ock mitt löfte och pre-
dikade i Slotts Kyrkan, som aflopp efter öns-
kan och förmärkte jag ej utan nöije huru jag
hade derunder förwärfwat mig hela försam-
lingens attentiva upmärksamhet. Igenom
samma predikan förwärfwade jag mig en par

små men artiga bekantskaper.

XXII. Capitlet.
Wistandet i Åbo.

Förr än jag går längre i berättelsen är nödigt
at först gifwa en kort beskrifning på det folk
bland hwilka jag nu lefde. HofRättsRådet
Ehrenmalm min nya Patron war en Man
emellan 50. och 60. år, medelmåttig till wäx-
ten, litet men rundt ansikte, såg något butter
ut, och när han log war ock hans löije der-
med beblandat; han war ganska klyftig och
något ilparig, war road af at sätta folk i smått
bryderi, något hård och sträng emot under-
hafwande; men ock derjämte rättwis emot
dem och ärlig, redlig i alt sitt wäsende och i
sitt vota i rätten fölgde han sin öfwertygelse
om rättwisan. Hans Fru omkrin 40. år war
sjelfwa godheten och mildheten, hennes tal
war altid åtfölgd med det mäst intagande
löije och själens ömhet, ja ock när hon talte
med den aldra ringaste hon hade warit en
skönhet. Hon rådde mycket på sin Herre,
och förstod, at mycket mildra hans butter-
het, af hwilken omständighet hans folk ock
ofta wiste sig betjena. Hennes Syster Enka
efter Professor Rabenius i Upsala hade ock
en god caracter, ägde dock icke sin Systers
mildhet, war något koppärrig och äldre till
åren, föröfrigit ganska god; förstod wäl Fran-
siska språket. Hofrätts Secreteraren Ceder-
vald, war en wacker karl ej öfwer 30. år,
saktmodig, och god, hade ett godt hjerta,
och pålitelig i sin sysla. Han war måg till
nyssnämnde Enke=Fru Rabenius, och gift
med hennes älsta dotter. Bodde ock med sin
Fru hos Hofrätts Rådet i Staden; Men Hans
Swärmor och Swägerska bodde mästedels på
Hofrätts Rådets landt egendom Saustila i
Sago Socken, men äfwen ock ofta och långa
tiden i Staden, med ett ord Håfrätts Rådet
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underhölt hela Famillen. Nyssnämnde Sec-
reteraren Cedervalds Fru war wid pas 24. år,
hade warit någorlunda wacker om ej hakan
eller nedre munläppen eller tangården hade
warit mera utstående än den öfre, war något
lättsinnig och flygtig och fallen för at på ett
stickande och Satyriskt sätt tala om andra
och altid med ett gäckande löije, med ett
ord, hon war hwarken sin mor eller goda
moster lik och efter min tanka aldeles icke
sin goda och honetta man wärd, den hon
dock älskade. Hennes Syster Mademoiselle
Rabenius, war par år yngre, Men aldeles icke
wacker; ty Hennes lineamenter wanprydde
Henne rätt mycket hälst omkring mun, som
ännu mera på samma sätt war wanstäld än
Systrens; Men hennes hy war ganska fin och
wacker, så at hon på ett långt afstånd såg
skäligen wacker ut. Men när hon öpnade sin
mun at tala kunde en owan at höra henne
blifwa skrämd, ty hennes tal geck långsamt
och stötande, och såsom hon altid hade warit
färdig at swälja en grötskjed. Med ett ord
hon kunde icke straxt intaga hjertan om
icke på afstånd och när hon teg, eller sedan
hennes öfriga egenskaper hunnit lära kän-
nas. Ty hon war stadig och alfwarsam lik-
nade sin Mor i godhet och war god hushål-
lerska, hwilken egenskap tycktes saknas hos
hennes gifta syster. Deras äldre Bror Fendrick
Rabbé war wistande på Sveaborg om honom
framdeles. Den yngre brodren Lars Georg
Rabenius, Min Äldre Discippel wid pass 14.
år, war koppärrig men ägde ändock ett godt
hwad man kallar tycke, hade ett qwikt genie
ett godt minne och fallenhet at lära; men
ock något litet af sin äldre Systers Satir. Gus-
taf Reinholt Lybecker Baron och Hofrätts
Rådets Pupil, ej slägt, min yngre Discippel,
war en wacker gåsse, men något enfaldig och
stupid, och hade mycket swårt för at lära och
fatta. Om det öfriga husfolket skall framde-

les nämnas när något som dem angår skall
andragas.

Min Fröken låg mig ännu i hogen, derföre
wille jag ännu göra ett, det sista försöket för
at om möijeligt wore blifwa förwissad om
hennes tankar. Ty skref jag till Henne föl-
jande bref.

”Wälborne och Nådigste Fröken!
Tilförene wet jag mig wäl twänne särskilta
gångor hafwa oroat om icke förtörnat Nå-
digste Fröken med bref; men det oaktadt kan
jag dock ej underlåta, at ännu en gång rita
några ord. Nådigste Fröken haf något medli-
dande: Jag älskar på det häftigaste. Min stora
owärdighet och fattigdom känner jag wäl;
men ho kan emotstå kärleken. Mina tankar
hafwa altid warit och ännu äro dessa: at om
Gud skulle hjelpa mig så långt i werlden, at
jag med heder kunde föda mig och de mina;
så skulle jag, ja jag will på hwad stund som
hälst, på det kraftigaste förbinda mig, at ald-
rig tänka på något annat Fruentimmer; utan
då aldra först utbe mig den grace, at få up-
wakta Nådigste Fröken; om nämligen Nå-
digste Fröken då ännu wore ogift, och jag i
medlertid ägde det ringaste hopp at ej wara i
disgrace. Men at ej härigenom hindra Nå-
digste Frökens lycka; så skulle Nådigste Frö-
ken å sin sida ej behöfwa förbinda sig widare
än at hafwa mig i en mild åtanka och ändock
äga frihet, at skänka sin hand och hjerta, åt
den Nådigste Fröken finner dertil wärdigare;
ty då är det min skyldighet, at upofra min
kärlek för Nådigste Frökens wälfärd. Skulle
nu icke det hända, huru lycklig wore icke jag
då, om jag finge tilbjuda mitt ringa, men altid
upriktigt älskande hjerta? Nu utbeder af Nå-
digste Fröken jag den grace, at till swar härpå
måtte mig sändas några rader, som antingen
måtte gifwa mig något hopp om Nådigste
Frökens ömhet emot mig, ja jag skulle wara
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nögd med dessa orden: Lät tiden göra alt: eller
ock om Nådigste Fröken omöijeligen kan
hugna mig med en så glad notice, ach så skrif
ändock några rader och slå på en gång neder
alt hopp hos mig: kalla mig djerf, förmäten
inbilsk med ett ord, bruka de hårdaste utlå-
telser; ty det torde wara det endas te medlet
hwarmed min olyckeliga kärlek kunde ut -
släck as. Det wet jag wäl, at det ej skulle tyckas
anstå Nådigste Fröken, at skrifwa till en så
ringa person, som jag är; Men när Nådigste
Fröken, utan den ringaste risqve kan göra det,
om till exempel Nådigste Fröken i stället för
namnet, skulle sätta de orden: ut supra, och i
stället för havingi: Finland, då ingen utom jag
kunde weta hwarifrån det wore, om det ock
olyckligt wis skulle upsnappas: si så anhåller
jag på det ödmjukaste, at min bön häruti
måtte blifwa hörd. Ho kan nu längre uthärda
i en så tärande owisshet? Och för at slippa
den hoppas jag få wänta antingen hugswalel -
se eller ock förskräckelsens dom. Det är wäl
rätt som Nådigste Fröken en gång sade: at
man ej bör hafwa för höga tankar om sig sjelf;
men jag försäkrar, at min kärlek ingalunda
har sin uprinnelse af den grund, och jag tror
at ingen lär bättre än Nådigste Fröken weta
huru och hwaraf den blifwit uptändt.

Till slut utber jag mig den förnöijelsen, at
städse få den äran framhärda

Wälborne och Nådigste Frökens
aldra ödmjukaste och högst tilgifne tjenare 

Pet: Stenberg.
Åbo den 24. April 1783.”

Nu war jag högst bekymrat om huru jag
skulle få detta brefwet henne i Händer, så at
ingen skulle weta det eller förstå något, och
jag kunde intet uptänka bättre sätt härtill,
än at skicka det under Couvert till Hennes
Syster Fröken Eva; ty skref jag ock till Hen-
ne följande bref.

”Wälborne och Nådigste Fröken!

Hos Nådigste Fröken anhåller på det ödmju-
kaste jag, det Nådigste Fröken täcktes wara
gratieuce och öfwerlämna hosgående bref
till dess ägare så at de andra båda Fröknarna
ej måtte få derom någon kundskap. At ännu
en gång försöka at skrifwa Henne till har jag
omöijeligen kunnat underlåta; men det har
ej warit mig det minsta bryderi at utstudera
huru jag skulle få det henne i händer, at
ingen skulle få weta det; men til slut kom jag
ihog, at Magister Avolin skickar sina bref till
Magister Scheffer, jag tog mig derföre den
dristigheten at förskicka det omgifwit med
Couvert till Scheffer” (Cappellan i Försam-
lingen och far till den förr omnämnda Stu-
denten Scheffer) ”som säkert lärer öfwer-
lämna det till Nådigste Fröken, och utan
twifwel tror at det är ifrån Magistern. Och
sist hoppas jag, at Nådigste Fröken gunstigt
förlåter, at jag äfwen beswärar Nådigste Frö-
ken härmed. På det ödmjukaste beder jag
sedan, at om Fröken Albertina Eleonora
skulle swara mig härpå, det Nådigste Fröken
då täcktes wara gratieuce och öfwerstyra det
till mig; men om hon omöijeligen skulle
wilja skrifwa mig till, törs jag då utbe mig
några rader ifrån Nådigste Fröken, at jag må
få weta huru hon tog det emot, hwad hon
sade och om hon tyckte illa eller wäl derom.
Framhärdar &c:. P: Stenberg.”

Mina Disciplar hade ej gjort synnerliga
framsteg ehuru de länge nog hade haft In-
formator, och sist warit hos en Magister Ar-
gilander en wacker tid. Rabenius ehuru
qwick kände endast skäligen wäl historien,
och war någorlunda färm i Fransyska språ-
ket, det han ock hade skälig öfning at tala,
och öfwergeck således äfwen mig; ty jag
kunde ej tala det fast jag det förstod skäligen
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när jag läste, för hwilket alt han dock mäst
hade at tacka sin mor som hade lärt honom,
mer än alla hans informatorer. Latinet war
han så litet hemma uti at jag måtte börja
med gramatican med honom; Men som han
hade qwikt genie och godt minne, så geck
det lätt nog för honom. I Euclides war han
ock aldeles ny begynnare. m:m: Icke heller
war det underligt; ty när han omtalte det
sjelfswåld de hade haft hos Magister Argi-
lander, så kunde man blifwa förwånad öfwer
at höra det. Ty sällan war Magistern hemma,
under hwilken tid det blef mycket stimmat
af 4. eller 5. discipplar; men alsintet läst, och
när han änteligen war hemma så blefwo de
litet eftersedda. Han war nu den första Di-
scippel, hwilken skulle läras Latinet; ty de
Disciplar som jag förut hade haft läste ej så-
dant, utan geographie, Historien, Mathe-
matiqve, räkna &c: Sådant läste han ock nu
derjämte, äfwen som Baron Lybecker, hwil-
ken ej läste hwarken Latin eller Fransyska,
och jag hade swårt nog at få honom till at
begripa det öfriga hälst Euclides; ty han hade
mycket trögt begrepp och minne. Desutom
wille HofrättsRådet, at de skulle afhöra Pro-
fessor Helenii Föreläsningar i Natural Histo-
rien, hwarwid de altid woro mig följaktige.

Som det nu war så mycket lidit på termin
så kunde jag ej förtaga mig några synnerliga
privata Collegier, utan så mycket min tid
tillät, så afhörde jag publica föreläsningar,
som föllo mig bäst i smaken. Och hade wi
någon gång då och då Collegium disputato-
rium hos wår Nations Inspector Professor
Billmark.

Som jag nu åter hade kommit till ett ställe
där swänsk Guds=tjenst hölts, så war jag
glad at få gå i Kyrkan det jag icke heller un-
derlät. Nu hände, at när jag första gången
kom i kyrkan, så woro Broman och Pryssen

redan före mig där i bänken. Mitt första göra
blef då at, efter som allmänt wanligt bruk-
ligt är, at luta mig ned i bänken och wälsigna
mig och sucka till Gud om hans nåd och bi-
stånd, och sedan war jag ärnad hälsa på dem.
Men detta uptogo de såsom ett förakt emot
dem af mig efter jag ej straxt hälsade på
dem; ty jag märkte at de blefwo mycket mis-
lynta, och när jag då sedan straxt wille hälsa
på dem, så låddes de ej se mig, men wiskade
och tasslade sins emellan rätt mycket och
wiste mig, såsom de trodde mig hafwa för-
tjent, ett tydligt förakt. Detta låddes jag ej
det minsta märka och förstå, utan förhölt
mig altid lika när jag ock sedan kom i Kyr-
kan, och wiste mig lika wänlig emot dem när
jag annars kom i deras sällskap.

Desutom war deras upförande i Kyrkan ofta
mig aldeles icke till behag. Jag wille sitta
stilla och afhöra predikan, samt under bö-
nerna söka at samla min andakt så godt jag
kunde; men det war omöijeligt, ty de stim-
made såsom andra poikar, pratade, skrattade
och hade åtskilliga uptåger för sig, hwilket
jag med största förargelse både hörde och
såg. Ja så at jag flera gångor undwek at sätta
mig i bänken med dem utan sökte mig
häldre rum på något annat ställe där jag
kunde få wara ostörd. Af Pryssen, såsom
ännu snart sagt barn, kunde slikt wara at för-
wäntas; Men at Broman skulle wara likadan
war så mycket mera owäntat, som jag förut
hade fattat helt andra tankar om honom i
anledning af hans predikningar, som han
hade hållit, hwilka han utförde med ganska
goda naturs gåfwor, och war både hans röst
och åtbörder derwid mycket rörande och in-
tagande, så at hans själ tycktes helt och hållit
wara intagen deraf och märkte jag en gång i
Sacristian, när han kom ner af Predikstolen,
at tårarna stodo honom i ögonen, hwilket
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skedde året förut och gladde jag mig då åt
hans känslofullhet och andakt; men nu hade
alt sådant bortdunstat, och fant at det goda
blott lärer warit hastiga och flygtiga rörelser,
som snart förswunno. Jag får framdeles tala
om honom mera.

Nu hade jag swar ifrån Öfwerste Lieutenant
Gripenberg på mitt första bref upfylt med
wanliga höfligheter, och om penningarna
skref han: ”Hwad min lilla fordran hos Her-
ren beträffar, så kan betalningen deraf anstå
till September Månads början då man be-
höfwer samla sina små tillgångar för tjens-
tefolkets aflönande.” Men jag hade allare-
dan, som förut sagt är afsändt betalningen.
Hos Herr HofRättsRådet hade ock nu en tid
bodt en Fröken Norstedt, som war halt, men
såg någorlunda hygglig ut; Hwad den förr
omtalta Mademoiselle Rabenius angår, så
började jag, efter någon liten tid, tyckas för-
märka, at Hennes ögon tycktes wilja utfor-
ska om jag wille beswara Hennes ögnakast;
Men jag war ej därtill synnerligen hugad,
isynnerhet, som jag nu som bäst wäntade at
få höra swar på mitt bref till min Fröken och
få se utgången deraf. Så mycket kunde jag
ändock ej undgå, at icke jag då och då wille
se efter om hon fortfor och hade alfware
dermed eller ej, hwilket mig så förekom.
Nog tänkte jag ibland: Detta partiet är wäl
mera passande efter mitt stånd; Men så lärer
det fordras både möda och någon ansenlig
tid för at förmå mitt hjerta, at fatta något
tycke för henne. Nu skulle hon resa bort
med Fröken Norstedt, och följa henne hem
till Eura Åminne och bo där någon tid, hwil-
ket skjedde den 16. Maji. Och måst jag tillstå,
at ehuru Hennes Person ännu war mig lik-
giltig, så förmärkte jag dock någon orolighet
hos mig wid Hennes afresa.

i Slutet af Månaden blef jag Bror med en
Student wid namn Justander, Son till den
Frun af hwilken jag förr hade köpt mjölken,
likaledes med en Björkbom, samt unga Pon-
telius, hwilken ock nu nyss war upkommen
till Academien.

När jag nu som mäst wäntade at få se påfölg-
den af mitt afsända bref till min Fröken, så
kom jag den 4. Junii om aftonen at gå förbi
Herr Magister Avolins kammar=fönster
(N:B: Han war också nu i Åbo.), hwilken
klappade på fönstret och bad mig stiga in. Jag
gjorde så, och han mötte mig i yttre rummet.
Där tiltalte han mig efter hälsningen som
följer: ”War god och stig in; men Herrn skall
intet blifwa rädd och förwånad, om han får
se något oförmodat och owäntat, eller någon
här owäntad Person.” Härwid wiste jag ej
hwad jag skulle tänka om ett sådant yttrande;
något besynnerligt måste säkert wara å färde;
Men jag will dock dristigt stiga in, det jag ock
med spärrande ögon gjorde, och feck till min
stora förundran se Fröken Eva Maria Gripen-
berg sitta i hans kammare, som straxt steg
upp och hälsade på mig, De uplöste straxt
gåtan för mig på följande sätt. Öfwerste Lieu-
tenanten hennes Far hade oförtänkt öfwer-
kommit hennes brefwäxling med Magister
Avolin och at hon ännu fortsatte sin kärlek
och hemliga trolofning med honom, emot
hans uttryckeliga förbud, och då han nu trod -
de at Hennes böijelse för honom wore aldeles
utrotad: och fölgden deraf blef den, at han
straxt körde henne på dörren; ett bref till Ha-
vingi antydde Henne at genast begifwa sig
bort derifrån och aldrig mera wisa sig för
hans ögon, samt sjelf se sig till godo sedan,
bäst hon kunde och hwarest hon wille. Då
hon ingen annan utwäg hade än, at igensöka
sin fästman; och hade hon nu warit hos ho -
nom sedan gårdagen och woro i yttersta för-
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lägenhet hwad de skulle taga sig före. Öfwer
en så oförmodad och swår händelse blef jag
nog mycket förwånad. Men mäst låg mig om
hjertat mitt afsända bref, huru med det måt -
te hafwa aflupit om det före Hennes afresa
hade framkommit eller ej. Wore det det sed-
nare, så fruktade jag at ock det torde blifwit
upsnappad, då min Frökens öde låg mig om
hjertat. Jag wågade icke straxt undersöka der -
om; men efter någon stund frågte jag: ”Men
har icke fröken fått något bref ifrån mig, med
ett inneliggande till Fröken Albertina?” ”Jo,”
swarte hon, ”jag feck det just i samma hwef-
wan när den här olyckliga händelsen påkom.”
”Men öfwerlämnade då Fröken det till Hen -
ne?” ”Nej, det kunde jag intet göra, och det
hade ock warit förgäfwes, så mycket mera,
som hon har alsintet förtroende för mig och
jag så wäl känner Hennes obornerade Ambi-
tion, hälst nu då jag på detta sättet måste resa
ifrån dem, det de redan wiste.” ”Men” frågte
jag: ”Har då Nådige Fröken qwar mitt bref?”
Hwarwid hon tog det fram och öfwerläm-
nade till mig med yttran: ”Jo; och jag hoppas,
at Herr Stenberg icke illa uptager, at jag har
brutit up det och läst det.” ”Åh det gör ingen
ting”, swarte jag; och gjorde jag då för det
närwarande ingen reflection derpå. Derpå af-
rådde de mig båda, at någonsin mera tänka på
min Fröken såwida det hwarken kunde win -
na framgång, eller nånsin skulle wara mig till
nytta. Derpå swarte jag wäl ingenting; men
tänkte: Huru kunna Ni med sådana skäl af-
råda mig härifrån, då Ni sjelfwa handla twärt
deremot. Jag geck derpå hem full med griller
öfwer alt detta.

En dag eller par derefter geck jag till unga
Scheffer, då talet straxt föll på Magister Avo-
lin och hans Fröken. Han sade då: ”jag har
haft mera beswär och förträt redan än du tror
Bror, ty jag har måst wara en medlare och fö-
rebedjare för dem hos Hennes Farbror Lag-

man Gripenberg som du wet, också är nog
kinkig, och har han änteligen loft, at antaga
sig deras sak, och till början har jag, med hans
samråd nu tingat Henne kammare här i går-
den och bor hon nu i kammaren under min”
(det war blott öfwer gatan ifrån Avolin) ”ty
det geck intet an, at hon längre skulle bo i
samma kammare med honom, sedan saken
blir allmänt bekant. At söka återskaffa Henne
Hennes Fars tillgift är nu aldeles förgäfwes;
derföre finner Lagman ingen annan utwäg
öfrig, än at låta dem komma tillsammans, ty
sedan saken har gått så långt, så är ej annat
till göra.”

Sedan föll wårt samtal på mig i det han fråg-
te: om jag ock tänkte fortfara med min kär-
lek till andra Fröken? ”Så” frågte jag, ”wet du
utaf den saken också?” ”Jo” swarte han ”och
jag har ock sedt ditt bref till Henne.” – ”Så!
huru har du fått se det?” ”Jo Hon wiste det
sjelf åt mig förr än hon gaf dig det igen, och
hon har ock wist det åt sin Farbror Lagman
Gripenberg och kanske åt några sina bröder,
för at dermed i någor måtto ursäkta sig och
sin correspondence, med det hon skulle wisa
at Systern intet war stort bättre.” Detta för-
tröt mig rätt mycket, at hon så nedrigt skulle
misbruka mitt förtroende och förråda mig
och sin syster, då jag likwäl med så mycken
trohet och risqve hade gått Henne till handa.
Jag lät ej Scheffer synnerligen märka mitt
misnöije häröfwer; men tänkte sjelf kasta
Henne det i näsan wid tilfälle; dock när jag
hant besinna mig så tyckte jag, at det ej war
wärt; ty det som skjedt war kunde ej ändras
och saken kunde ej dermed hjelpas. Scheffer
afrådde mig ock at widare tänka på Henne
eller at nånsin widare Correspondera, och
det med sådana skäl, som mitt förnuft långt
tilförene hade gillat och granskat. ”Föröfri-
git”, sade han, ”war dit bref ej synnerligen
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ömt skrifwit för at wara kärleks bref.” Jag
swarte honom, at detta brefwet war det sista
försöket, som jag ärnade göra; ”Och då nu
saken hafwer tagit en sådan wändning, så
kan jag ej gärna fortfara dermed, och jag fin-
ner nog, at det ena är så godt som det andra.”
Hwad brefwets stil angeck så tyckte jag, at,
i den ställning jag war, jag ej stort annor-
lunda hade kunnat skrifwa, hälst jag ej wille
deri för mycket efterapa Roman=stil. Magis-
ter Avolins och hans Frökens öde blef det, at
de igenom Hennes Farbrors, hjelp och åtgärd
flyttade på landet någor städes, hwarest det
genast lyste och sammanwigdes han blef
också under samma tid Prest och Adjunct.
hwarefter de återflyttade till Ulfsby och
bodde i en bonde gård nära kyrkan. Om de-
ras framtida öde får jag framdeles orda.

Pingst lördagen reste jag, tillika med Herr-
skapet, ut på Saustila i Sagu Socken, som war
Hofrätts Rådets landtgård; och hade äfwen
till ärende at predika Swenska högmässan
Andra dag pingst i Sagu Kyrka. Om Pingest
dagen, kom Major Bruncrona, HofrättsRå-
dets swåger, med Fru och barn samt Informa-
torn Hanqvist för at hälsa på HofrättsRådet.
Jag war wäl med dem någon liten tid, sedan
wi hade spisat; Men efter de drögde där hela
eftermiddagen, så geck jag i min kammare
för at fundera på min predikan. Efter någon
stund kom ock Herr Hanqvist till mig och
satt och språkade med mig för at göra sig när-
mare bekant med mig; Men jag hade häldre
sedt, at jag fått wara allena, och fast jag lät
honom förstå, at jag hade predikan at fun-
dera på, så geck han ändock icke bort; utan
sade: ”Åh det är intet så farligt med den, det
kan wäl gå ändock, och det är ej wärdt at så
mycket hänga verbotim wid orden när man
läser öfwer, utan det är nog så godt at wänja
sig derjämte, at med egna ord något tala, så

behöfwer man ej frukta för hwad man kallar
at komma åf sig; jag för min del gör så och
det hände ej sällan på min hemort i Swerige,
at jag samma dag predikade i 2. a 3. kyrkor
efter hwart annat och hade särskilta ämnen
till predikan i hwar kyrka, så at klåckaren,
som ock fölgde med i alla kyrkor och war en
och den samma i början föll i förundran, när
jag i hwar kyrka gaf honom särskilta Psalmer
och hörde en särskilt predikan.” Jag kunde
intet stort swara härpå; men tänkte: detta
stöter något på skryt, det är ej alla, som hafwa
den gåfwan, och om man också kunde så törs
man dock ej wåga derpå sålänge man ej hade
försökt det, imeddllertid är det wäl bättre, at
hafwa alt skrifwit och wäl öfwerläst, så bli
det säkert bättre; men så mycket bör man
kunna tala at man kan oförmärkt hjelpa sig
tilrätta när man kommer åf sig. Jag slapp så-
ledes icke hans sällskap, men lycka war at jag
ej hade så mycket oöfwerläst, at icke jag se-
dan hant med det; då min predikan dagen
efter aflopp efter wanligheten braf nog. Och
hade jag äfwen samteliga Herrskapet till
Åhörare. Och efter 7. dagar reste wi alla til-
baka till staden igen.

Imedlertid war Mademoiselle Rabenius hem-
kommen ifrån sin resa: och hände sig den 19.
Junii, at hon hade något at syssla wid källar
dörren, som war just bredewid portgången,
där jag äfwen war med Henne, dels behjel-
pelig i Hennes oeconomie, dels ock för at
emottaga några instructioner angående någ-
ra ärender, som jag skulle gå ut i staden till
at expediera. Men just under det samma
kommo 2:ne Studenter och skulle gå gatan
fram förbi porten; af hwilka den ena hette
Castrén och war något bekant med mig.
Men när de fingo se oss så stå och conversera,
oeconomicera och språka med hwarannan,
så stannade de mitt för porten och stodo
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länge nog och sågo på oss. Jag blef dem
straxt warse men låddes icke märka dem;
men Mademoisellen såg dem intet på långa
stunden; men så snart hon feck se dem, så
drog hon sig litet undan bakom, så at de intet
mera kunde se oss, då de änteligen gingo sin
wäg, och jag geck äfwen straxt efter dem för
at expediera Mina ärender. Så snart jag hant
på dem, så sade Castrén: ”Hwad Herrn är
lycklig, som får conversera så förtroligt med
ett så skönt och wackert Fruentimmer; jag
afundas Herrn en sådan lycka.” Jag swarte
honom något litet härpå, för at göra honom
så mycket mera ondt i hogen; Men tänkte
Hon är ingen ting mindre än skjön, änskjönt
hon på afstånd ser så ut, och en sådan con-
versation med Henne är nog sällan, så at min
lycka är nog lagom at afwundas öfwer.

I dessa dagar war Herr HofrättsRådet rest på
sin landtgård tillika med det öfriga Herrska-
pet; Men jag och Mina Disciplar blefwo qwar
warande för Helenii Collegium skull, det wi
skulle biwista, och hade en piga som hushål-
lade för oss. Och wid sin afresa lämnade Hof-
rättsRådet mig litet pengar till nödiga ut-
gifter för wårt lilla hushåll. Wid pass efter 7.
dagar kom han åter, då jag gjorde redo för
min emottagna Cassa, och återlämnade hwad
af Henne qwart war. Hwarwid Herr Hof-
rättsRådet yttrade sig: ”Hå Herrn har hushål-
lat ganska nätt och beskedligt med pengarna.
Jag lämnade ej mera än som hade kunnat
åtgå altihop. Och efter Herrn har hushållat
så beskjedligt, så war god och behåll det som
qwar är, Herrn har det förtjent.” Jag tackade
ödmjukt tog pengarna och geck min wäg
helt glad och nögd, så mycket mer som jag
långa tiden hade warit utan pengar.

Under samma tid hade jag börjat på at samla
örter för at lära mig Bothaniqven, och såsom

andra begynnare, klistrade jag wäl mina ör-
ter så godt jag kunde men måste fråga andra
om deras namn: Och Professor Hellenius
war så honette och gaf mig namn på några,
och sedan anlitte jag en student som hette
Gröndahl derom, som Studerade Medicinen
och som jag war något bekant med.

De sista dagarna af termin, så anstälte Herr
Professor Hellenius en dag bothaniska ex-
cursioner. Då wi woro en stor mängd af Stu-
denter i följe, som igenom=luppo åtskilliga
ängar, då wi dess emellan sutto i det gröna
och afhörde Professorns prælectioner öfwer
dem. Till slut slogo wi ihjäl en orm den Pro-
fessorn flådde, så at jag feck lära det. Dernäst
gingo wi till en backa i en tätt och wacker
skogslund, för at söka en rar ört, som endast
wäxte där i hela Finland, det war viola mira-
bilis.119 Som dess blomma beskrefs nog be-
synnerlig, så blef jag nog nyfiken at få se
den; wi sökte då en gång igenom lund och
sågo mycket af dess blader; men sjelfwa
blomman funno wi icke. Jag kunde ej sjelf
söka Henne såwida jag ej hade sedt den; men
Gröndahls Discipel, en liten Bugt gjorde sin
största flit at finna henne; men länge förgäf-
wes; till slut säger han: ”Jag skall söka Henne
i Herr Stenbergs namn få se då om jag är
något lyckligare.” Han gjorde så, och det
drögde ej länge förr än han fant ett exem-
plar; Detta hände twå eller tre gånger, då han
sökte henne såsom wanligt utan at göra det
i någons namn så fant han icke; men så snart
han sökte i mitt namn, så fant han henne,
hwilket till en god del smickrade mig och jag
blef deröfwer glad och helt förnögd. Till
Middagen gingo wi till en nära belägen by
där wi bestälte oss middagsmåltid. Anrätt-
ningen bestod mäst endast af mjölk och ägg.
Och woro wi så många, at ett stort och långt
bord blef fullsatt. Men där skall man tro at
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det blef ett före och wäsende wid bordet,
hwar och en ref åt sig utan all ordning, de
slaskade ner talrickar och bordet skrattade
och stoijade på alt sätt, och jag undrade hö-
geligen at Professorn, för hwilken de ingen
försyn hade, kunde tåla det och låta det få
passera. Derefter wände wi oss efter hand
hemåt.

HofrättsRådet Ehrenmalm war sjelf en litte-
rat man; hade ock ett wackert bibliotheqve
på landet. Nu brukte han ibland, at sätta åt-
skilliga klyftiga frågor på mina Disciplar
hälst Baron Lybecker, som war mera Stu-
pide. Det gjorde han äfwen ibland med mig;
Men jag såsom ännu mycket blyg, wågade ej
altid swara honom, aldraminst at inlåta mig
i någon dispute med honom hälst när jag
märkte, at han war så ganska klyftig till at
förwända en sak åt alla håll. Det war sant at
jag ej låg djupt i wettenskaper; men så war
jag dock ej så aldeles idiote, at icke jag hade
kunnat swara honom på åtskilligt om jag
hade wågat. Dessutom tyckte jag, at det 
ingalunda anstod mig, at disputera med och
motsäga en sådan man, derföre tänkte jag:
det är bättre fly än illa fäkta, och war jag af
den orsaken nog sparsam at swara honom.
Nog begrep jag det, at han derigenom feck
anledning, at tro mig wara okunnigare än jag
war; Men jag kunde intet hjelpa saken.

XXIII. Capitlet.
Wistandet på Saustila i Sagu.

Nu war wår Termin till slut derföre skulle wi
flytta på Landet för at under sommar tiden
bo på Saustila; Men HofRättsRådet kunde
icke nu resa, emedan han war ibland de Hof-
Rätts Herrar, som under sommar ferien
borde sitta i HofRätten hwar annan wecka.
Dess Fru skulle icke heller resa; Men hwad

Mademoiselln angeck, så wiste jag icke an-
tingen hon skulle resa med eller blifwa qwar,
och hwarom jag gärna önskade blifwa un-
derrättad. Derföre tog jag mig dristighet till
at förr än wi spisade Middag den 21. Junii,
som war wår resdag, fråga Henne härom, då
jag feck till swar, at hon intet nu skulle resa;
utan följa med det öfriga Herrskapet när de
skulle flytta. Detta swar gjorde mig nögd; ty
jag såg gärna, at äfwen hon måtte bo på lan-
det. Det war då endast jag och mina Discip-
lar, som flyttade på landet denna gången.
Under wägen attraperade jag Rabenius uti
ett poik streckt. I en backe stego wi alla åf
på det hästarne så mycket lättare måtte kun-
na draga upp Calechen. Wid sådana tilfällen
händer merendels, at man urinerar, jag wän-
de mig bort och Rabenius gjorde äfwen så;
men när jag åter oförtänkt såg åt så hölt han
på försöka, at nedblöta Baron Lybecker bak
på hans ben; Men han räkte icke wäl fram
efter sin intension. Ett sådant pojkstreck
kunde jag intet lämna opåtalt; ty bannade
och moraliserade jag honom rätt alfwarsamt
derföre. Men han nekade dertill enständigt
och wille icke uptaga min bestrafning för
giltig, ehuru jag såg det sjelf tydligen. Wi
hunno i god tid fram till qwällen och efter
7. eller 14. dagar, flyttade det öfrige Herrska-
pet äfwen alla ut på landet. Och HofRätts-
Rådet reste sedan hwarannan wecka in till
Staden allena.

På Saustila roade jag mig mäst i början med
at samla örter, som blef så mycket ymnigare,
som icke allenast ängarna woro rikhaltiga
deraf, utan HofRättsRådet hade äfwen twän-
ne wackra trägårdar med ett orangerie. Den
ena kallades den wilda trägården och war i
Engelsk smak; men den andra, war den culti-
verade, ganska wacker och städad med en ar-
tig lefwande löfsal, det jag aldrig hade sedt
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förut. Här roade jag mig rätt ofta och språ-
kade med trägårds Mästaren. Gården war be-
lägen på en liten backe och omgifwen af
wackra ängar, åkrar och löfskogs lundar, men
intet watten syntes, fans icke heller utom en
liten bäck, i hwilken jag ofta mette kräftor.
Så at stället war rätt trefligt.

Ehuru jag ej hade någon afsikt med det, så
hände wäl ändock ibland at jag wille obser-
vera Mademoiselle Rabenii ögonkast; men
jag kunde dock ej besluta at söka någon för-
ening med Henne; ty jag hade swårt för at
öfwertala mitt hjerta till at fatta någon rätt
ömhet för Henne, ehuru jag tyckte at detta
Partiet war i flera afseenden långt likligare
än det förra, dock war jag ibland något wil-
rådig hwad beslut jag borde taga, hälst jag
tyckte på Hennes ögon, at hon sådant öns-
kade. Den 3. Julii wid bordet lärer Fru Ce-
dervald observerat mina ögonkast, emedan
hon sade leende: ”Se huru wäl passande;
ingen utom min Mor och jag förstår.” hwilka
ord jag på ingen ting annat kunde applicera
än på det nyss anförda; men lät ej på minsta
sätt märka mig at jag trodde mig förstå me-
ningen deraf.

Den 16. i samma Månad kommo till oss på vi-
site KyrkoHerden Fortelius, (en ganska akt-
nings wärd man) med sin Fru och Swägerska
som hette Amnorin en skäligen wacker
flicka, i Hwilken en af mina företrädare som
Informator på Saustila hwars namn jag ej
mins hade warit häftigt kär, men feck kor-
gen, ehuru han nog flitigt upwaktade Hen-
ne. Med dem fölgde ock Socken Adjuncten
Forselius, (äfwen en aktningswärd karl) hans
Fru, Mor, och Syster. Dem fölgde äfwen Ca-
pellanen Magister Levan och Hans Fru, Han
söp rätt mycket, och war derjämte ganska el-
lack emot sin Fru, så at, ehuru han hade skä-

ligen goda ämbets= och Prediko=gåfwor; så
war han dock ganska litet aktad. Och jag
måste tillstå, at han war rätt wederstyggelig
at se; Och isynnerhet kunde jag ej annat än
med afsmak och olust afhöra hans Predik-
ningar ehuru wackra orden än woro, när jag
kom ihog hans lefnads sätt. Ty ser man huru
liten frukt Guds ords Predikan måste hafwa
med sig, när ock tänkande folk, som kunna
göra skilnad emellan ordet och Personen, ej
kunna undgå, at känna olust wid ordets af-
hörande för den förkunnande Personen skull.
Wi gingo alla i den wilda trägården och satte
oss i det gröna at dricka Caffe. Där wille jag
beskåda Mademoiselle Forselii fägrin och
Physionomi något närmare än förr på af-
stånd, men jag wille göra det så oförmärkt, at
hon ej måtte märka det, derföre satte jag mig
icke gent mot Henne utan på sidan bortom
några andra. Jag gjorde mitt försök och såg
bakom ryggen på min sido kamrat; Men hon
observerade mig på ögnablecket, och wille
möta mina ögnakast med sina, hwarföre jag
sedan med sorgfällighet undwek at se åt
henne, på det at hon icke deraf måtte göra sig
någon tanka. Således want jag intet så wäl än-
damålet. Hon war medelmåttigt wacker, såg
sagtmodig och god ut.

När det led mer på aftonen, så kom Ma-
gister Levan at sitta med mig en stund i min
kammare, då han af en händelse gluttade i
en bok som låg för hand, och råkte få upp ett
ställe om Patriarken Noack och hans win
drickande. Han sade då: ”Noack drack ock
braf gubben, han tyckte ock om win, och
war ändock en stor Man och en Guds tje-
nare.” Likasom wille han säga: det är då ej
heller ogodt mig dricka och jag kan ju wara
lika god karl derföre. Jag swarte honom ej
synnerligen härpå; men tänkte: Noacks ex-
empel är ej någon ursäkt för dig och dina
likar, det är ej anfört till efterfölgd, utan till
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warning och rättelse.
Den 27. i samma Månad, som war en sön-

dag, så föll det mig in på eftermiddagen, at
gå till Magister Levan, och jag tror jag hade
mina Disciplar med mig. När jag kom dit så
woro samtelige Herrskapet ifrån de båda
andra Prestegårdarna redan där förut, Näm-
ligen KyrkoHerden Med sina Damer och
Forselius på Carlberg med sina Fruentimmer.
Där kom jag till at sitta gent emot Mademoi-
selle Forselius, hwilken gjorde häftiga och
täta anfall med sina ögon, dem jag med sorg-
fällighet sökte undwika, efter som jag just
icke fant mig hugad at lämna henne mitt
hjerta; Men som rummet war nog smalt, så
hade jag swårt för at altid undwika hennes
ögonkast, och till äfwentyrs wille jag nog
någon gång se åt om hon fortfor dermed. Jag
tänkte därwid: O! huru lätt kan icke en 
flickas tilgifwenhet ibland winnas, när blott
ett enda ögonkast i wilda trägården kunde så
mycket uträtta. (Se näst tilförene) Detta
satte mig dock uti något bryderi under det
jag geck hem och sedan. Nu har jag (tänkte
jag) twänne flickor, at wälja på; jag känner
mitt hjertas behof, at hafwa något föremål
at fästa sig wid, någon af dessa 2. måste det
blifwa; men hwilken af dem skall jag wälja,
Mademoiselle Forselius war ej obehaglig;
men hon war dageligen frånwarande och jag
kände ej hennes sinnelag; Mademoiselle Ra-
benius åter såg jag war dag, och kände något
när hennes Caractere, Men hon hade åter
nog fula ansikts drag. Jag kom mig således ej
till at besluta något wist härutinnan. 

Den förr omtalte Fröken Norstedt (Se p:
711. And: Bok:) war ock nu återkommen och
bodde ock någon längre tid på Saustila, till
Henne kunde jag ej fatta någon tanka, jag
wille dock något så när utförska Hennes tan-
ka i det afseendet och fant, at, fast wåra ögon
en och annan gång kunde mötas, hon dock

lika så litet som jag hade någon tanka derwid.

Ibland mina sommar nöijen war äfwen at
följa HofRättsRådet ut på harejagt; länge
war jag med och feck ingen ting ty jag sköt
bomm, änteligen feck jag en dag skjuta en
liten unge som kom springandes och lade sig
på släta berget, ej långt ifrån mig, hwilket
war den första hare som jag har skjutit, icke
långt derefter feck jag ock skjuta en hare i
språnget, hwaröfwer jag ej blef litet glad och
ropte åt HåfRättsRådet, som kom och log åt
min omåtteliga glädje; jag wiste nog förut at
han så skulle göra, emedan han förut hade
talt om den förra Informatorns utomordent-
liga glädje wid ett slikt tilfälle, den han rätt
mycket roade sig åt; men jag kunde dock
omöijeligen oaktat alt mitt bemödande för-
dölja min glädje. Sedan feck jag ej skjuta mer
än en enda hare därstädes sommaren deref-
ter.

Nu hade wargar wist sig på nägden och
gjort skada; ty blef allmänheten af skall fog-
den Sandberg upbodat till skall. Och som jag
hörde at de skulle ställa up sina warg nät, det
jag aldrig tillförene hade sedt; ty hade jag lust
at se den stälningen och fölgde med, hälst
stället ej war långt borta, och stod wid nätet
med min bössa färdig at skjuta om wargen
skulle komma; Men han kom ej, icke heller
såg någon det minsta spår efter honom.

Qwällar och mårnar mette jag i bäcken
dels kräftor af hwilka jag kunde få 200. på 2.
timmar, dels ock små mört hwarmed jag
satte ut krokar i bäcken och kunde få någon
stor abborre och någon gädda då och då,
hwilket war ganska wälkommit på Herregår-
den; Men jag nödgades ibland gå ner sjelf i
bäcken när refwen hade fastnat i botten,
emedan jag ej hade någon båt. Men jag ak-
tade ej det först jag feck fisk.

När jag dessemellan hade ledsamt, så geck
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jag ibland till trägårdsMästaren och hans
hustru, som woro ett ganska beskedligt folk;
Hon war en Capellans eller Adjuncts dotter
ifrån Pargas och hette Timenius, ganska hyg-
lig och belefwad, hade mycket snygt i sitt
rum; och han war derjämte snickare, så at alt
där war nytt och wäl fäijat. Där satt jag ofta
och språkade och hade rätt nöijsamt, och
Hon kallade mig altid: ”den beskjedeliga Ma-
gistern.” Jag undanbad mig wäl Magister tit-
teln, men hon fortfor dock därmed. Trä-
gårdsMästaren war mera torr och förekom
mig, såsom wore han rädd om sin hustru.
därföre geck jag aldrig dit när jag wiste, at
han intet war hemma, eller ock i det fallet så
tog jag altid båda Mina Disciplar med mig;
jag språkade mäst med honom om snickeri
&c: och sökte at undwika alt hwaraf han
hade kunnat taga någon mistanka.

Wid lediga stunder skref jag något på detta
arbetet, men hade nog swårt at komma
deråt; ty jag wille icke att mina Disciplar
skulle få se något deraf, icke heller hade jag
min kista med mig utan blott en låda utan
lås, där jag gömde det; men war nog rädd, at
de skulle komma öfwer det. Men en dag
kom Rabenius in oförtänkt när jag satt och
skref, då han feck se det och förstod ock
hwad det war. Deraf tog han sig ock anled-
ning at skrifwa en Roman på lofstunder, det
jag tyckte wäl om, emedan jag då war wiss at
han under den tiden ej gjorde några skalk-
stycken. Sammansättningen af hans arbete
war braf nog efter hans ålder; Men jag Cor-
rigerade det till ord och Meningar där det
behöfdes. Han hant dock icke at fullkomna
det i min tid.

Då han feck se mina poëtiska arbeten, så
wiste han ock mig en sin gratulations skrift
till sin bror när han blef Fendrick, och finnes
i min gamla wisbok emellan pag: 72. och 73.

som är braf nog. Och en böndag under det
jag war i kyrkan hade han skrifwit ett helt
kort poëm, som war ännu bättre och som
finnes på nyss anwista ställe näst före den
först nämnde wisan. Jag satte då på honom
följande rimslut: och han skref som följer.

”Hwad är wäl det som största nöijet 
=== gifwer? 

Det är: när man en gång så lycklig 
=== blifwer, 

At blifwa rik; men ock derjämte 
=== fått,

Ett hjerta ömt, at göra mennskor 
=== godt.”

Sköna tankar owäntade af en sådan yng-
ling. Han gaf ock mig rimslut och jag skref,
som är N:o 18. i mina poëtiska arbeten.

Den Andra Augusti satt jag och klistrade mi-
na örter, då jag hölt en knappnål i mun
emellan tänderna den jag ofta behöfde, för
at med dess udd tiljänka ört bladen. Men
oförtänkt öfwerföll mig en hastig och häftig
prustning, så at jag omöijeligen hant taga
bort knappnålen; utan hon flög mig i halsen
under det jag med häftighet drog åt mig
andan, och fastnade där, med häftigt stic-
kande, jag försökte at få henne upp men för-
gäfwes, icke heller feck jag henne ned en
lång stund hwilket dock till slut lyckades.
Jag fruktade nog för någon skadelig påfölgd
deraf; men Gud ske lof ännu har jag icke
känt den minsta olägenhet deraf och wet
icke om hon är igenom aföringen bortgått,
eller ännu qwar i kroppen, år 1797. när detta
skrefs.

Denna tiden kom min Discipels Rabenii
Bror Fendricken hem, för at hälsa på sin Mor
och Syskon. Han hade ändrat sitt namn ifrån
Rabenius till Rabbé. En dag föreslog han mig
at göra sig sälskap till en gård, en half fjer-
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dedels Mil ifrån Saustila hwarest bodde en
länsman med sin unga hustru som war täm-
meligen wacker; ”Wi skola gå till Ländsmans
Madame,” sade han, ”ty nu är hon säkert en-
sammen hemma, så få wi göra något, jag har
warit där förr jag känner Henne, nog tillåter
hon det.” Jag uptog detta såsom ett raillerie
derföre swarte jag derefter, och låfte följa
honom; ty jag kunde aldrig föreställa mig, at
han hade alfware dermed, ty då hade jag ald-
rig gifwit mitt löfte at följa honom; straxt
eftermiddagen gjorde wi oss redo at prome-
nera ut dit, hwilket när Jungfrun, en gam-
mal hushållerska på gården märkte så frågte
hon: ”Skola Herrarna fara bort?” Hwarpå
Fendrick Rabbé swarte: ”Nej wi skola blott
gå bort en liten stund, jag har tagit Herr
Stenberg med mig och tänker förföra ho-
nom litet.” Detta hwarpå hon intet swarade
uptog jag äfwen såsom ett wanligt narreri.
Wi gingo wår wäg och under wår gång hade
han långa berättelser för mig om sin resa till
sjös till Frankrike, och isynnerhet om de där
offänteligen öfwade Coqvetterier, och Fru-
entimmernas oblyga och otäcka upförande
derwid, hwaraf han sade sig warit åsyna
wittne, samt huru Swenskarna af dem, så-
som mycket raska, i denna wägen woro 
mycket aktade och eftersökte. Wid ankoms-
ten på stället träffade wi Madamen helt al-
lena, med hwilken wi en lång stund sutto
och språkade om hwarjehanda allmänna
ämnen. Hwarefter hon geck ut och war nå-
got länge ute, under hwilken tid Fendrick
Rabbé sade till mig: ”Herr Stenberg, när hon
nu kommer in, så gör sig något ärende at gå
ut, och Dröij något ute på det jag må få til-
fälle; ty hon tör wäl blygas i Herrns närwaro;
kära gör mig nu till wiljes.” Häraf fant jag då,
at han hade rena alfware med saken och in-
tet narreri, hwarföre jag blef helt ängslig
öfwer, at hafwa råkat i ett sådant sällskap,

hwarföre jag ej swarte ett ord, och i det sam-
ma kom åter Madamen in igen. Med oro satt
jag där långa stunden, och hwarken trifdes
jag där längre ibland dem, ej heller wille jag
lämna honom tilfälle och i så måtto blifwa
delaktig i deras synd, den jag fant mig böra
hindra. Men jag kunde ej längre fördraga
min oro ibland dem, utan geck ut i afsikt, at
på ögnablicket åter komma in, på det jag än-
dock måtte hindra hans afsikt och likafult
hafwa gjort honom till wiljes. Jag geck först
i en liten trägård och därifrån straxt på andra
sidan gården; men kunde då omöijeligen öf-
wertala mig, at åter gå in, efter mitt första
beslut; emedan jag fruktade för at få se nå-
got, som jag icke wille se. Jag tog derföre det
beslutet, at med allone gå bort och geck med
stora steg norr efter åkern likasom flydde jag
för en fiende. Men jag ångrade dock straxt,
at jag icke geck in till dem igen; ty då ännu
hade det warit tid at hindra deras företa-
gande; men nu mera war det för sent, och fö-
rebrådde jag mig sjelf derföre såsom i så
måtto delaktig i deras synd i det jag hade
lämnat honom tilfället då jag hade kunnat
hindra det. Men tänkte jag; om jag det ock
nu hade hindrat, så hade jag dock ej kunnat
hindra det alla stunder, och den som ej will
akta sig sjelf kan icke heller af andra aktas,
hwarmed jag tröstade mig. När jag hant till
mina krokar som jag hade i bäcken, så bör-
jade jag rusta mig till at meta, och tänkte på
det sättet wänta honom där emedan jag icke
Heller wille gå hemm utan i hans sällskap, af
fruktan för hans Fru Mors frågor efter ho-
nom. Jag hant ej wäl komma mig till at meta
förr än Fendricken helt oförtänkt war kom-
men mig rätt nära; Då han tiltalte mig och
begabbade mig ungefär som följer: ”Hwar
tog Herrn wägen? Hwarföre geck Herrn
bort? Det war wäl för at wara skenhelig kan
tänka, och jag skall tro det menar Herrn, at
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han är så helig, som han gör sig. Ach du kys -
ke Joseph, Herrn bör wist Canoniceras.”
Med flera sådana speglosor, hwarefter han
sade: ”Madamen undrade högeligen hwar
Herrn tog wägen och fruktade, at Herrn
hade blifwit ond öfwer något.” &c:. På alt
detta swarte jag alls intet, Men åhörde hans
speglosor med mycken förargelse tänkandes
du är ej wärd, at jag swarar dig derpå. Hans
snara ankomst efter, gjorde at jag började
hoppas, at han ingen ting hade uträttat,
emedan jag tyckte at tiden hade warit för
kort dertill: Dock ho wet, tänkte jag, det tör
ej så lång tid behöfwas, hwarom jag ej kan
döma, som ej äger någon erfarenhet. Gärna
wille jag weta om hans förhållande på denna
stund; men fråga honom wille jag icke, ej
heller nämnde han sjelf det minsta derom.
Dock war jag till det närmaste öfwertygad,
at han wisserl:n icke försummade sig. Derpå
gingo wi till en annan by; och under wägen
föll wårt samtal på en af Hans Informatorer
i barnaåren, som hette Nicodemus Bergstedt,
hwilken han på det högsta berömde, at han
war i alla stycken en ganska honet och re-
spectabel man, som han ock i sanning war.
Hwarwid jag tänkte: jag finner huru litet du
efterföljer hans lärdomar til dygd, och huru
litet du har lagt hans förmaningar på hjertat,
hwilket är så mycket större wanheder för
dig. Derefter gingo wi straxt hem igen, och
beslöt jag, at aldrig mera göra honom säll-
skap på sådana wägar. Han förblef derefter
blott några dagar hemma, hwarefter han åter
reste bort igen.

En dag denna sommar reste wi till Runagård
på visite till Major Bruncrona, som war Hof-
RättsRådets Swåger. Jag sökte straxt igen
Hanqvistens kammare, såsom allaredan be-
kant med honom. Han hölt på at kläda sig
som bäst när jag kom in, hwarföre han ej

låddes se mig och ej hälsade på mig förrän
han war fult klädder. Detta tyckte jag war ett
onödigt krus karlar emellan, hälst wi låddes
wara bekanta, då en sådan försynthet war öf-
werflödig. Ty om han ej råkte hafwa wäst
och råck på sig, så hade wi wäl likafult kun-
nat hälsa på hwaran och hålla wårt samtal,
Hwilket nu just härigenom blef mindre för-
troligt. Wi woro wäl ibland äfwän tillsam-
mans i de sednare åren; men jag tyckte aldrig
om hans wäsende, hwarföre wi aldrig kunde
blifwa rätt förtrogna, hwaraf jag fant san-
ningen deraf, at med den ena kan man länge
umgås, utan minsta förtrolighet, och med
den andra åter kan man innom några tim-
mar blifwa den intimaste wän.

En dag denna sommar anmodades jag af
HofRättsRådet, at gå i bodan och mäta ut
ärter åt tjenstefolket på deras stadt då jag
mätte wäl med råga så mycket som kunde
ligga på måttet, hwilket de tyckte ganska wäl
om sade sig aldrig tilförene hafwa fått så wäl
mätat; Men jag tyckte det ej wara mera än
rätt; ty jag tänkte en trälande arbetare är sin
lön wärd, den han bör hafwa oafkortat; och
gjorde derföre icke heller HofRättsRådet
orätt när jag ej gaf dem det minsta öfwer
hwad måttet inrymde och då efter anmodan
hwad hwar och en borde hafwa.

En Söndag sökte jag KyrkoHerden Fortelius
efter Gudstjensten och feck Höra, at han
hade stannat qwar i kyrkan för Sockne stäm-
ma skull; jag geck så dit och fant honom där
i Choret omgifwen af en hop allmoge som
sorlade och bulrade rätt mycket, hwilket fö-
reföll mig rätt obehagligt; ty jag hade aldrig
förr warit wan at sådant Höra; emedan Sock-
nestämmor i Wästerbotten altid hålles i 
Sockenstugor. Då föllo mig Jesu ord i Hågen:
”Mitt hus är ett bönehus; men I hafwen gjort det
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till en röfware kula.” Huru liten kostnad,
tänkte jag, wore det wäl för en hell Socken,
at sätta upp en Socken=stuga at hålla Kyr-
kostämmor uti, och hwarföre gå de icke uti
den lilla gamla kyrkan, som står här straxt
bredewid aldeles öde och hålla sina trätor,
och hwarföre göra de det i Guds hus. Och till
min förnöijelse fant jag af den beskedlige
KyrkoHerdens mine huru litet han war nögd
dermed. Man skingrades straxt efter min an-
komst och geck hem; Men jag wille icke yttra
mina tankar härom för Herr KyrkoHerden,
såsom en sak som aldeles icke angeck mig.

Här på orten fans denna sommar en skälig
god tillgång på smultron, hwaraf jag feck äta
mitt lystmäte. Jag kom så ihog Farbror Call-
meijers, och tog mig före en dag at plåcka en
ansenlig mängd deraf i afsikt at wid första
tilfälle öfwersända dem till Callmeijers; men
tilfället yppade sig ej så snart och då jag efter
3. a 4. dagar skulle se på mina bär, så blef jag
nog flat öfwer at finna dem förskämda och
möglade, och fant då, at på detta sättet, som
war det enda jag kunde åstadkomma, wisa
min ärkänsla, äfwen blef till intet och för-
gäfwes.

Nu war HofRättsRådinnan blefwen ganska
sjuk, så at HofRättsRådet måtte flytta in till
Staden med Henne för at bo där, på det han
måtte hafwa läkarena närmare för hand.
Med dem fölgde äfwen Secreteraren Ceder-
vald med dess Fru; men Professorskan Rabe-
nius, och Mademoisellen, samt jag och mina
disciplar bodde ännu qwar på landet. Wi spi-
sade derföre nu altid i Professorskans för-
mak. Jag hafwer tilförene talt om mina tän-
kesätt angående denna sistnämnde Made-
moisellen (Se pag: 725. och 728. Andra B:)
Wårt samtal wid bordet war nog tort och
mäst iakttogs en stilla tystnad; och det som

taltes war blott om likgiltiga ting. Men den
15. Augusti yttrade Fru Professorskan sig på
följande sätt och likasom tilltalande sin dot-
ter: ”Ännu har jag något hopp om den sa-
ken.” Jag kunde på intet annat sätt förstå
eller förklara detta än i afseende på det ögon-
språk, som tilfälligt wis hade warit emellan
mig och hennes dotter; ty om några andra
saker hwarpå det hade kunna syfta hade ald-
rig den dagen något tal warit. Det tycks här-
af, tänkte jag såsom skulle de wänta på mitt
yttrande och anförande af min begäran till
henne med någon otålighet, och såsom de
redan började twifla om sitt hopps fullbor-
dan, efter jag, efter deras tanka, dröijer så
länge med at andraga min begäran. Det sy-
nes häraf, tänkte jag, som icke allenast Ma-
demoisellen utan ock Frun skulle önska och
åstunda en sådan förening, hwilket ej litet
gladde mig. Detta gjorde at jag alt mera och
mera började tänka på denna saken såsom
tjenligit för mig, hälst jag nu gjorde mig godt
hopp om önskelig utgång, om jag begärte
henne; men jag kunde dock icke besluta
något wist härutinnan. Min Fröken hade jag
wäl sökt at efter hand slå utur hogen, såsom
en omöijelig och otjenlig sak; men jag kunde
dock icke aldeles glömma Henne, at icke jag
någon gång då och då tänkte på Henne med
ömma känslor hälst när jag i hastighet kom
ihog Henne. Hwilket länge åtfölgde mig
äfwen sedan jag hade wist beslutit at aldeles
slå Henne utur hågen.

Söndagen derefter eller den 17. Augusti hade
jag åtagit mig at predika för Socken Ad-
juncten Forselius, hwarefter jag fölgde hans
Fru, Mor, och syster hem för at spisa middag.
Denna sistnämnde underlät icke, at såsom
förr (Se pag: 728. Andra Boken) Med all drift
fortsätta sitt ögonspråk, det jag ej synnerli-
gen wille beswara. På eftermiddagen Hände
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at blott hon och jag kommo till at wara al-
lena i salen, då där föreföll ett besynnerligt
upträde. Hon stod mig något nära och jag
märkte straxt på Hennes upsyn at hon wän-
tade nu, wid ett så lägligt tilfälle, en tydelig
kärleks förklaring af mig. Ty än rodnade hon
och än bleknade hon, war swäfwande på an-
dedrägten och half darrande, och en häftig
wäntan efter mitt tal och misnöije öfwer
dess uteblifwande war om hwart annat må-
lat i hennes ansikte. Detta war för mig så
högst oförwäntat och oförmodat, så at jag
blef högst bekymrad huru jag med heder
måtte kunna draga mig utur min brydsam-
ma ställning, jag kände huru min upsyn war
Hennes aldeles lik jag skiftade färg såsom
hon och war i samma belägenhet. At tala
Henne till i det hon wäntade war jag aldra-
minst beredd på; jag fant mig wäl icke så
mycket ohugad, men jag hade för litet öf-
werwägat saken och mademoiselle Rabenius
war mig ock i tankarna hälst nu när jag så
nyss hade hört hennes Fru Mors yttrande,
som nyss tilförene omtalat är; icke heller
feck jag upp mun at tala något annat, så at
wi på detta sättet under den djupaste tyst-
nad höllo det besynnerligaste samtal. Jag
önskade i mitt sinne med otolighet, at dock
någon snart måtte komma in och befria mig
utur min förlägenhet; och änteligen efter en
lång stund kom hennes Fru Mor in mig till
mycken glädje, då conversation blef den
wanliga. Efter någon tid tog jag afskjed och
geck hemm. Men under wägen woro mina
tankar upfylde af 1000:de griller. Nu kom sa-
ken an på för mig at göra ett godt wal, ty war
jag ock i qwalet. Snarast hade jag annars
warit hugadd för Mademoiselle Forselius,
men hon war frånwarande och den andra
war närwarande; dertillmed tyckte jag, at det
hade warit otacksamt af mig, at gå förbi Ma-
demoiselle Rabenius sedan hennes Fru mor

hade tykts yttra så mycken faveur för mig,
ty började hon efter hand mer och mer segra
hos mig och den andra glömmas.

Ifrån Eeken hade jag haft 3:ne bref denna
tiden i det ena säger han at ryktet hade sagt
at Kungen wore i Staden. ”Det wore fägne-
samt at få se landsens fader; men som jag nu
på en tid dragit mig ur werlden som munken
i Klostret och råttan i osten så kom jag ej till
marknaden.” Han updrager mig sedan en
Commission at köpa åt honom en knif det
jag ock gjorde. Det andra war blott af wan-
ligt innehåll. det 3:dje beskref en liten Rom=
resa.

Ifrån Chydenius hade jag ock bref. Han
skrifwer ibland annat: 

”Än hur är det med Britorna?” (Se pag: 355.
2: B:) ”torde du wela weta. Jo jag skal swara
de äro altid med när wi här segla ut. Men
Gammelby Britorna, som wi måste sakna! I
wåras med sista föret reste jag där förbi; men
kunde ej resa in; mitt samwete tillät det ej,
sen den sköna Brita war bortgift.”

Ekelöfs Bref som jag hade fått innehöll blott
wanliga Complimenter. och ett annat af lika
innehåll i hwilket han dock till slut skrifwer: 

”Lät mig få weta härnäst om Hägerman,
hwarest han wistas och om han redan har
löst sin bok, som war hos Bror i pant.”

Cousin Chore skrifwer i sitt bref ifrån
Uleåborg at han hade fått mina bref och 9.
D: som jag hade tillsändt honom till afbetal-
ning på min skuld. föröfrigit wanliga Com-
plimenter, underrättelse om hans många
Disciplar, at han hade vicarierat i Scholan nå-
gon tid, och flera gångor apostoliserat. M:m:

Magister Sædenius skref mig till ifrån
Stockholm, och säger anledningen till dess
dit resa wara, at söka få Rectors sysslan i
Umeå, anmodar mig at öfwerstyra par bref
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till Cap: Bar: Ott: R: Armfelt och Lieutenant
Klick hans förra Disciplar, emedan han ige-
nom dem sökte hos Baron Gust: Armfelt
blifwa recommenderad. ”War nu expedite;”
skrifwer han till slut, ”ty jag will icke för-
moda, at dessa bref förkomma då min ställ-
ning ramlar.”

Jag war derföre mycket angelägen at af-
sända dessa brefwen säkert till deras ägare,
och beswarte sedan wederbörligen hwars
och ens bref.

Jag feck mitt bref till Sædenius snart be-
swarat medelst Couvert öfwer min Fars bref.
han underrättade mig, at Bodingen i Pitheå
före honom hade fått Rectoratet i Umeå, ty
wore han nu färdig, at resa sjöwägen till
Stockholm at beswära sig.

I mitt sista bref till min Far hade jag be-
gärt, at om de fingo uti några hjortron och
lingon de då måtte öfwersända dem till Far-
bror Callmeijer; ty jag wille i någor måtto
wisa min ärkänsla. Härpå feck jag nu swar
ifrån honom som följer:

”Hwad du skrifwer om bären, så är här
inga bär i detta år, dock har din mor med
möda fått rusta till par kannor hjortron, blå-
bär är här föga och lingon synas aldrig till.
Ett par bomulls strumpor hafwa de låtit
bort, at stickas och 2:ne skjortor af lärft ärna
wi skicka, om det blir någon ting mera kan
jag intet wist säga. Pehs Hindriks sons bröl-
lop stod i sörmjöle 2:ne dagar efter Midsom-
mars dagen.”

Denna Sista omständigheten war mig
helt oförmodad så mycket mer, som jag wän-
tade få höra, at han skulle blifwa min Swå-
ger, emedan jag wiste at han friade något
litet till min Syster Margareta sista året som
jag war hemma.

Ifrån Rikström hade jag följande bref:
”Min bästa wän och Bror!

At wara conserverat, uti en förtrogen wän-
skap, uplifwar hos en och hwar tänkande, in-
nerlig glädje och fägnad, såsom öfwer en i
wåra tider ganska sällsam förmån. Äfwenså
blef jag surprenerad af dit oförmodade och
oändel:n wälkomna bref, då jag ser mig ännu
äga dig i detta land, och blifwa upsökter här
i ödemarken med wanliga kärleks och wän-
skaps betygelser, hwaraf jag äfwen finner dig
wara stadd uti en önskelig Situation ianse-
ende till din fördelaktiga Condition, hwilket
fördubblade min fägnad.

Du ordar något om nyrödningar, men jag
kan ej så tydeligen begripa hwad du menar,
annat än det du nu är moderat, och will låta
tiden härefter decidera. Jag skall ock berätta,
det jag nu äfwen, dock emot min förmodan
och emot min wilja, blifwit på wist sätt öf-
werhopad med lifligaste motiver at blifwa
arbetare, ej på någon nyrödning, utan på en
gammal och ständigt i brukwarande åker,
som rätt mycket Chagrinerar mitt fromma
sinne, och hwarigenom jag på wist sätt blif-
wit förfördelad hos min Patron, hwilken det
interesserade mera, at wara innehafware der-
af hädanefter som härtils: du lärer wälförstå
mig. Min Patron är Baron Kurk, utom det jag
har en syssla och han har en Fru hos sig som
han haft i långa tider, med hwilken === haft
2:ne arf:r, af hwilka den ena lefwer allenast,
hon har förorsakat hos denne sin Herre just
beckswarta strumpor, så jag är illa utstält för
honom, fast nog oskyldigt.

Saken är på ena sidan stäld på så färm fot,
at om sjelfwa Monsieur michel med långa
swantsen gjort disposition derwid, hade den
ej kunnat med större philosophisk illistighet
utföras: Och på andra sidan är den tagen för
så alfwarsam, som björn då han wille smaka
smör i kallaste wintern uti ett wak med swant-
sen och miste den således hel och hållen.

Himmelen beware dig min söta wän för
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könets illistighet, och ifrån den förwända
smak denna tidsens ungdom fattat före; det
är ej annat än at störta sig i största usselhet
både i timmelig och ewig måtto: Bjud der-
före till at wakta dig för sådana tilfällen, som
åstadkomma retelser och förargelser, tils den
bestämda och beskärda tiden infaller, at det
bör och kan skje.

Hwad min hälsa beträffar är den ganska
variabel, isynnerhet nu i sednare tider har jag
warit ganska sjuklig. Jag önskar och hoppas,
at du är bibehållen wid din förra vigeur: den
skall du och, näst Guds hjelp, framdeles be-
hålla så länge du kan afhålla dig, at offra på
Veneris altare.

Avolins mariage är mig för detta bekant;
han är ock min god wän, hwarföre jag önskat
Han måtte städse drifwas af en favorable
wind, med sin nyss fågna skuta, förbi alla
olycks klippor, till en säker och god hamn;
Men då måste den hwita kragen förwandla
hans befläckade sinne om min önskan här-
utinnan skall winna sitt ändamål.

Om du framdeles will bemöda dig med
skrifwelse till mig, så gör en liten relation
hwar du kommer at bo i Åbo, på det jag i
nästa winter, om lifstiden warar, kan upsöka
dig, och då få göra dig närmare förklaring
om hwad nu i korthet är anfört.

Emedlertid önskar jag dig få mången god
dag, som ord äro i Mosi Lag, jämte få mången
god natt, som Gud stjernor på himmelen
satt, med hwilken upriktiga och hjerteliga
önskan jag lefwer och dör din 

Förtrognaste wän
Joh: Rikström.

Wesilax Socken och Tottjervi gård den 1.
Augusti 1783.”

Detta brefwet beswarade jag så snart jag
hant.

Ifrån HofRättsRådet feck jag ock ett bref
fult med oeconomiska commissioner; men

säger till slut: ”Min kära Hustru är ganska
swag och inga hopp om dess återfående.”
hwilket war en bedröflig tidning för alla; ty
hon war högst älskadd utaf sina underhaf-
wande.

Den 7. September war jag i Kyrkan, då jag
med flit geck något tidigare utur kyrkan än
wanligt, som annars sällan hände; ty jag wil-
le altid gärna dröija till Gudstjenstens slut;
Men nu gjorde jag det, dels för at undwika at
komma i Mademoiselles Forselii sällskap, ty
jag hade nu beslutit, at snarare slå henne ur
hogen än den som war i gården; dels ock för
at öfwertyga henne at jag just intet stort
skötte om Hennes sällskap. Och jag märkte
ock tydligt, när jag geck Hennes bänk förbi,
at hon förtröt och war mislynt deröfwer at
jag geck bort så tidigt. Men jag låddes icke
märka det.

Den 16. i samma Månad fingo wi den sorge-
liga tidningen, at Fru HofRättsRådinnan war
med döden afgången samma dag. Och fäldes
många tårar af Hennes folk öfwer Hennes
afsaknad, som Henne till ewärdeligt beröm
anmärkes. Efter öfwerstånden begrafning i
Åbo kom åter HofRättsRådet ut på landet.

Nu roade jag mig ibland med skytte, hwar-
wid jag en dag kom at gå något längre in i
skogen än jag förr hade warit wan; jag geck
länge och trodde mig wara långt bort; men
när jag stannade och började se mig omkring
så såg jag at jag war på samma ställe, där jag
började at gå in i skogen, Hwaraf jag fant, at
jag hade gått wilse och war då glad at jag åter
war kommen till rätta, och geck så hemm.

Likaledes hade jag satt ut några fogel sna-
ror, i hopp at få fogel; men jag feck intet
annat uti dem än en wild katt, som war
owanligt stor och fet, och som jag icke kun-
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de få utur snaran förr än jag måste skjuta
ihjäl henne; ty hon war så ellack. Hon tilhör-
de en utgammal piga på gården, som blef nog
sorgse när hon hade förlorat sin katt, hwilken
om sommar födde sig sjelf i skogen; men om
winteren kom hemm till sin matmor.

Äfwenledes roade jag mig med at ljustra
uti en insjö, som låg en fjärdedels mil ifrån
gården. Och när jag geck om qwällarna dit, så
bad jag mina disciplar, at icke säga det för
Herrskapet; och det derföre, at om jag ej
finge fisk, så wore det braf at de icke en gång
wetat, at jag hade warit bort at försöka, ty i
annor händelse wore det skamligt at ingen
ting hafwa fått; men jag feck dock så mycket
fisk, at jag war wälkommen hemm med ho-
nom. När wi spisade af honom om middagen,
så brydde mig HofRättsRådet för det jag hölt
min bortgång så dold, och likasom hade jag
gjordt det i samma skråck afsigt, som allmo-
gen, som tro at man skal få mera, när ingen
wet, at man har gått ut at fiska eller skjuta.
Dock swarte jag ej honom synnerligen härpå.

En qwäll under det jag geck dit at ljustra, så
war det så ganska mörkt at jag med möda
hittade dit, jag måste derföre gå midt efter
wägen fast wattnet och orenligheten geck
midt på benet. Under denna behagliga pro-
menaden sysselsattes jag med följande: Jag
befant mig ganska känslofull och blödig och
fälde ymniga tårar, samt tänkte ungefär, som
följer: O! Herre Gud! min framtid är ganska
mörk, hwad skall blifwa utaf mig! jag är fat-
tig och medellös, utan slägt och betydande
gynnare på en främmande ort. Mina Studier
äro icke heller af synnerlig betydenhet. Och
Gud wet om jag kan blifwa skicklig till nå-
got. Herre Gud haf dock din hand och wård
öfwer mig och styr mitt öde och mina dagar
efter dit behag! Jag will wara nögd med din
skickelse. Hogkomsten af din oändel:a god-

het emot mig alt härtill, upfyller mig med
en liflig glädje och ett trygt hopp, O! huru
bör jag icke tacka dig härföre! O! huru lofwa
dig! M:m. Jag fant mig ock härwid öfwer-
måttan lättad och hugswalad så at mina tårar
mera woro glädje än sorge tårar, och fant mig
helt trygg och nögd i Herrans hand. och
dessa reflectioner slutades först wid wägens
slut. Där jag började mitt wanliga arbete.

Weckan före HofRättsRådets utkomst på lan-
det, märkte jag tydeligen, at både Fru Rabe-
nius och Mademoisellen önskade at jag måtte
wara något mera familier i umgänget med
dem, och war det en middag, at Frun hade
mig in i indre kammaren, där jag aldrig förr
hade warit, under förewändning, at wisa mig
ett gammalt radband, som jag aldrig tilförene
hade sedt, jag satt wäl där och språkade med
dem en liten stund så godt jag kunde; men jag
kunde ej bortlägga mitt timida och blyga up-
förande, derföre trifdes jag ej länge där.

Den 8. October war jag i skogen för at skuta
hjerpar. och i en tjock och tät men låg skog
feck jag se ett owanligt spräckligt djur högt
up i en stor gran, som war som en mast öfwer
all annan skog. jag omladdade min lilla bössa
rätt skarpt, och geck närmare och såg det
wara ungefär af en stor hunds storlek. Nu
hade jag hört at Myrbjörn och Lodjuren bru-
ka klifwa i trän; men ingen af dem hade jag
sedt, jag gissade dock at det war det sist-
nämnde. Jag geck långa stund och funderade
huru jag kunde få skjuta Det, och det såg alt
efter hwart jag geck. På högra sidan war det
skylt af trädets stam och qwistar, åt wänstra
sidan war så tjock och tät skog, at jag ej såg
det; men mitt framföre war ett litet slätt berg
som en stor sal och derifrån skjöt jag midt i
bringan på djuret, hwarefter det låg en lång
stund helt stilla och tyst hwarwid jag tänkte
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at det war dödt och började fundera huru jag
måtte få det ner; men alt i sänd råmade det
så groft och så häftigt till, at jag trodde at det
war björn. Djuret klef nedföre träd så fort at
jag tydligt såg, at jag omöijeligt kunde hinna
ladda ånyo. Är det björn, tänkte jag, så är det
ej godt, at wänta här längre sedan han har
blifwit blesserad; ty sprang jag i hast dädan
till en torpare, som bodde en knapp half
fjerndel derifrån. Men han war så långsam
innan jag feck ut honom, ty hans bössa war
på alt sätt i oordning: änteligen blef han fär-
dig och när wi kommo på stället, syntes intet
djuret till; men mycket blod under trädet wi
fölgde wäl efter dess spårr ett stycke men
som skogen war så tät at den lilla fallna snön
ej hade kunnat tränga sig igenom honom ned
på marken, så förlorade wi snart spåren och
måste med oförrättat ärende gå hem. Harm-
sen war jag at en sådan fångst skulle gå mig
utur händerna; men ännu förargligare war
det at HofRättsRådet begabbade mig för min
rädsla derwid, hwilken på min beskrifning
försäkrade mig at det war ett Lo=djur. Dagen
efter geck jag dit med hund men kunde ej få
rätt på det. Men par dagar derefter feck jag
bud ifrån en därinwid boende torpare, at han
hade funnit det djuret, som jag hade skjutit,
hwaröfwer jag blef helt glad och förfogade
mig dit. Men det war blott en räf som han
hade funnit nära sin gård som någon annan
hade skjutit. Jag köpte den af honom för 3.
daler och sålde skinnet i Åbo för 15. daler.

XXIV. Capit: 
Wistandet i Åbo

Den 13. i samma månad reste jag åter in till
Staden med mina disciplar för at freqventera
Accademien, de fölgde med mig at afhöra
Professor Helenius i Natural=Historien och
sedan hos Språkmästaren Danét i Fransys-

kan, sjelf hade jag dessutom några andra
Collegier såsom för Porthan, Billmark och
Lefren med flera; nu tog jag mig före at sjelf
annotera för Hellenius, som läste om ormar
och sedan om fiskar, hwilket geck lätt nog
för mig, och om qwällarna och nätterna
skref jag ut mina annotationer; ty om dagen
hade jag at syssla med Disciplarna.

Den 21. i samma Månad feck jag bud ifrån
Lagman Gripenberg, at jag måtte gå till ho-
nom han wille tala med mig något. Jag för-
stod straxt hwad han wille och hade gärna
undwikit at gå dit om jag hade kunnat; men
jag wille icke heller neka eller undandraga
mig när jag war kallad. När jag kom dit
emottog han mig höfligt och bad mig sitta
ned; men frågte: om jag icke hade skrifwit
ett bref till hans Brorsdotter Fröken Alber-
tina Eleonora Gripenberg? som jag wiste at
han det sedt hade (Se pag: 715. 2:dra Bok:) så
fant jag at det tjente till ingenting at neka
derföre; ty ärkände jag straxt, at så war. Han
frågte då widare: ”Men hwad kan wäl hafwa
warit Herrens ändamål dermed?” Jag swarte:
”Huru skulle det kunna hafwa warit annat
än dygdigt! jag har tänkt at om jag någonsin
blefwe så lyckelig at få någon sysla hwarmed
jag kunde med ära och redlighet föda mig
och de mina, så wille jag begära henne till
Maka, men at jag imedlertid önskade kom-
ma till någon art trolofning med henne.”
Derpå sökte han widlöftigt at öfwertyga mig
om dårskapen af detta mitt upsåt, dels i det
han förestälte hurulång tid ännu behöfdes
innan jag kunde få en tjenlig syssla, dels ock
at hon icke wore passande Fruentimmer för
mig, ej heller jag för henne, m:m: hwarwid
han tog Avolin och Fröken Eva till exempel
”hwilkas olycka”, sade han, ”jag förutser”. Jag
afhörde hans tal mäst med stillatigande utan
at blifwa öfwertygad; men swarte dock
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ibland frimodigt nog och gaf tilkänna min
tanka, at jag hoppades at Gud så wäl skulle
draga omsorg för mig, såsom för andra. M:m:
Men mäst förtröt det mig at han wille likna
mig med Avolin, hwars smutsiga tänkesätt
jag så wäl kände. Ach tänkte jag, så måste
ofta en ärlig och redlig man lida för den ned-
rigas skull och med honom blifwa skuren
öfwer en kamb. Sedermera wille han at jag
heligt måtte lofwa, at aldrig mera tänka på
ett sådant mariage, såsom ändock i alla fall
aldeles omöijeligt, samt at aldrig mera skrif-
wa Henne till. Detta wille jag ganska ogärna
göra; ty ehuru jag så tilsägandes redan hade
slagit henne till det närmaste ur hågen, så
tänkte jag ändock; Ho wet om ännu icke
framdeles någon läglighet kan yppas at åter
söka förnya min bekantskap och tilgifwen-
het för Henne; ty hennes åtanka skedde än -
nu ej utan hjertats känslor. Dessutom wil le
jag ej lofwa, det jag ej säkert wiste om jag det
kunde hålla. Jag undandrog mig derföre
länge at fulgöra denna hans åstundan till
dess at gubben blef ond, då jag till slut lät öf-
wertala mig at låfwa det han begärte. Seder-
mera frågte han mig: om och huruwida
Fröken hade gifwit mig någon anledning till
mig och min kärlek eller brefwäxling, det
han bad mig upriktigt säga. Jag betänkte
straxt; at om jag yppade sanningen, så torde
min Fröken komma at lida mycken förtret
af sin Far eller Bröder; derföre beslöt jag at
aldeles frisäga henne ifrån all skuld, eller at
hafwa gifwit mig den minsta anledning till
mitt företagande; derföre åtog jag mig en-
sam all skulden och wek icke ifrån mina ord
oaktat han flera gångor yrkade på at jag
måtte wara helt upriktig; ty jag tänkte: om
någon härföre skall lida, så må jag det göra
ensam och icke i onödighet föra henne i nå-
got förtret. Under hela detta samtalet war
gubben helt höflig emot mig utom den

gången han blef ond och wi skildes ock åt
helt höfligt. Under hemgåendet derifrån
tänkte jag: Detta war dock i wist afseende
braf; ty nu kan jag lättare öfwerwinna min
dåraktiga kärlek; ty detta wore mig tiläfwen-
tyrs till olycka, såsom ett partie som aldeles
intet wore passande för mig, nu kan jag ock
till äfwentyrs med mera lätthet öfwerlämna
mitt hjerta till den som är i gården såsom ett
partie mera egalt för mig och tjenligare kan-
ske för min framtida lycka; ty at hon intet är 
wacker betyder ingen ting, och beslöt jag
nästan nu at med mera alfware försöka om
jag kunde winna någon större tillgifwenhet
förr Henne än hittills, således geck jag hem
igen mera förnögd och tilfredsstäld än jag
hade förmodat.

Nu war ock nyss ankommen en Student, wid
namn Moses Stahl en wästgöte, som hade
Condition hos Professor Lefrén, och som jag
blef mycket bekant med och Bror. Om ho-
nom framdeles mera. Likaledes ankom ock
en Wästerbottninge, Student en Lapp wid
namn Fjällman som war ganska fattig. Om
honom skall ock talas nedanföre. Jag blef
ock bror med honom.

Den 28. October. gjorde mina Disciplar bör-
jan med ett collegium privatissimum hos
Fransyska språkmästaren Dannét, då jag al-
tid gjorde dem följe; men jag war ej synner-
ligen nögd med hans sätt at läsa; ty i sanning
hade de mycken liten nytta deraf. Alt hwad
han gjorde war, at han först läste sjelf innan-
till ett stycke i Telemack och sedan skulle de
läsa samma stycket efter och dermed war det
alt wäl; At öfwa dem i talet blef ganska obe-
tydligt; men aldrig tog han sig före at expli-
cera för dem ett enda ord, ännu mindre
förklarade han språkets idiotismer, Det enda
som en upmärksam således af honom kunde

755. 
1783. 

Octobris.

756. 
1783. 

Octobris. 

757. 
1783. 
Octobris.

Bröder
Cit: p: 25. 4:de
B: och p: 803. d:
B:

Språkmästaren. 

491

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 491



lära war pronuntiation, men sådant ger ett
barn föga akt på, men med alt det öfriga
hade han ej den minsta drift eller facon. Så
at jag altid tiltrodde mig göra det hemma li-
kaså wäl som han.

När jag en dag war hos Professor Billmark
underrättade han mig om, at det nu wore til-
fälle at söka Stipendium Regium och rådde
mig dertill; Jag skref derföre en supliqve
derom och bar dem till Biskoppen, som helt
gunstigt tog emot den; och låfte bidraga der-
till hwad han kunde.

Det war ej länge förr än Cursorn kom till
mig med antydan, at jag den 13. November
skulle infinna mig i Consistorio Academico
för at stå Stipendii examen, en sak, som war
owäntat för mig; ty at någon examen derföre
skulle behöfwas wiste jag icke. Icke heller
war någon tid öfrig at bereda mig dertill, ty
om jag mins rätt, så feck jag budet derom
dagen förut. Men jag tog mod till mig och
geck dristeliga upp.

Utom mig war Broman äfwen ibland exami-
nandi, en wid namn Gisslov en Smålän-
ninge, som jag sedan blef mycket bekant
med; samt 5. a 6. stycken till: Professor Bill-
mark war Examinator, och aflopp examen
för mig bättre än jag förmodade Men Bro-
man war ganska klen, och jag hade aldrig
trodt at han skulle wara så klen om jag ej
sjelf hade hört honom. När jag dagen efter
war hos Herr Professor Billmark så yttrade
han sig: och ”Herrn förswarade sig braf nog
i examen igår.” hwilket mycket gladde mig. 

På eftermiddagen hade Broman mig ut på
ett tracteurs ställe där wi togo oss någon li-
ten förfriskning för at skingra wåra tankar.
Där yttrade han sig: ”Jag kunde aldrig före-
ställa mig, at jag skulle behöfwa stå någon
examen; ty jag har begärt Musicaliska Sti-

pendium och ej något annat, Hade jag fått
wara med i en concert, så skulle jag nog gjort
skähl för mig.” Han war ock skäligen hemma
i musiken, så på viol som claver, och pukor.
Jag swarte honom: at hufwudsaken wore
dock Studier, och derföre skulle det wäl wara
examen.

Därefter tog han mig med sig till en Ma-
dame som bodde helt nära till mitt hem, han
sade sig wara bekant med henne. när wi
kommo dit woro Mademoisellerna Enberg
där förut på visite, med hwilka han ganska
mycket curtiserade, hälst med en af dem i
hwilken han war kär ifrån den tid som han
hade bodt i hennes fars gård, och det ganska
lifligt och ouverte, så at jag för min del und-
rade på honom och tyckte det wara för myc-
ket, åtminstone kunde jag aldrig göra så, som
knapt wågade nalkas den jag war kär uti, åt-
minstone war jag altid högst mån om, at
ingen skulle det minsta kunna märka min
kärlek, utom mitt hjertas föremål. Hit fölgde
jag honom några gångor sedan också, då han
merendels träffade sina Mademoiseller där.
Jag mins ej om det war samma dag eller nå-
gon annan, som han hade mig med sig till en
annan gård afsides, hwarest woro ock några
flickor dock drögde wi icke där länge. Om
detta stället skall framdeles talas.

Hos Hofrätts Rådet tjente ock en Jungfru
Syster till Trägårds mästarens hustru, och
hette Ulrica Timenius, hon war på långt när
hwarken så wacker ej heller så hygglig, som
hennes syster. Denna lät ock tydligt märka
någon affection för mig men jag låddes ej
förstå det eller märka det minsta, ty jag hade
alsingen lust dertill. Om henne framdeles
Mera.

Den 23. November war jag ock till Broman,
ty eftersom han bodde mig nära, så gjorde jag
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honom ofta visite när jag war ledig. Denna
gången wiste han mig ett portraite af ett
wackert fruentimmer, som nyligen war skic-
kat till honom med några rader skrifna på ett
papper, med någon sort anwisning hwar hon
bodde på andra sidan kyrkan, hwilken dock
war ganska otydelig. Häröfwer war han i
mycket bryderi och bekymmer huru han
måtte få rätt på henne, så mycket mera, som
han aldrig hade sedt henne förut och wiste
icke hwad det kunde wara för en. Men det
märkte jag, at detta portraitet låg honom ömt
på sinnet. Äfwensom det icke war utan, at
jag icke något litet förtröt, det honom skulle
hända sådana faveurer; men intet mig; Dock
wid mognare eftertanka war jag nog så nögd
med det ena som det andra, och tänkte: jag
må då icke föras i någon frestelse.

Jag hade wåren förut gjort någon bekant-
skap som sagt är, med en Medicinæ Student
Gröndahl; till honom geck jag ock några
gångor för at få namn på de örter, som jag
hade samlat på landet under sommar tiden,
men han war icke så willig dertill, dock ef-
terkom han min begäran den gången, och
när jag förmärkte hans ogenhet härutinnan,
så beswärade jag honom aldrig mera dermed;
men nog förtröt det mig något litet, at han
icke skulle tjena en wän så mycket, som at
upge några örtenamn. 

En annan Student en Österbottninge wid
namn Logren geck jag ock till ibland och
war med honom något bekant. Han war af
ett melancholiskt humeur, och mycket wil-
rådig hwad vitæ genus han borde wälja, och
talte ibland med mig nog ängsligt derom,
som war för mig något något oroande; ty gaf
jag honom sådana råd, som jag kunde påhitta
och tröstade honom efter mitt lilla pund.

Hos Magister och Philos: Adjuncten Tide-

gren wår Curator hade wi tingat oss ett Col-
legium Disputatorium för bättre öfning
skull. Wi utgåfwo efter wanliga bruket The-
ses en gång hwar, och Magister Tidegren öf-
wersåg dem altid förut. En gång ventilerades
följande satts: Leges positivæ universales
dantur,120 som då förswarades af Magistern
såsom wår ständiga Præses, och ej långt der-
efter påstos, qvod leges positivæ universales
non dantur, och som jag då war ibland de
första opponenter, så anmärkte jag denna
Contradiction, och war nog enträgen wid
mitt påstående, tildess Magistern till slut
blef ond, när han för mycket blef bragt i
trängseln, och när jag det märkte så tystnade
jag; utan at så egenteligen consedera.

Jag war således nog sysselsatt, hälst jag anno-
terade Hellenii Collegium, hwilket jag altid
skref rent om qwällarna ofta långt inpå nat-
ten, hwilket gjorde, at jag ibland ej så i rättan
tid kunde wakna om mårnarna som jag borde
för at wäcka mina Disciplar, ty at wäcka sig
sjelf, såsom Gripenbergarna gjorde, kunde de
aldrig. När jag om natten emot den 28. nog
länge hade wakat, så kunde jag ej wakna om
måron, och till så mycket större olycka kom
Fru Cedervald in i wår kammare och jag låg
ännu klåckan 8. på Måron. Hon beskärmade
sig efter sin wanliga wana deröfwer rätt 
mycket och jag blef nog flat, och steg straxt
up så snart hon hade gått ut. Men om mid-
dagen war hon intet sen at sqwalra härom för
HofrättsRådet hwilket icke litet förtröt mig;
ty jag feck ock litet bannor derföre af Ho -
nom. Jag teg helt stilla och swarte icke ett
ord, icke Heller wille jag anföra den rätta or-
saken till min ursäkt, dels för det at den ej
war så aldeles giltig, dels ock fruktade jag, at
han skulle mistycka, at jag brände ljusen så
länge, om han finge höra at jag wakade så
mycket om nätterna. Men ond war jag på
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Frun, och tänkte: Om du skulle waka så 
mycket som jag, så sofwe du ock kanskje till
middagen då du nu först stiger upp klåckan
8. och då hade du aldrig sqwalrat; och als intet
är du lik din goda döda Moster; ty hade det
warit hon, så hade hon upfört sig helt annor-
lunda.

Det hade fallit HofrättsRådet in, at mina dis-
ciplar nödwändigt denna höst skulle blifwa
Studenter. Jag för min del tykte at det war
nog brått: såwida de ägde nog liten underbyg-
nad, hälst Baron Lybecker, som war i alt nog
klen och war icke heller något ämne at göra
åf. Dessutom hade jag ock en annan orsak,
nämligen jag fruktade för at informations
wärket med dem sedan skulle falla mig swå-
rare, när de därefter skulle anses och bemötas
som Herrar och fria studenter kan tänka; ty
jag såg förut at deras aktning och lydnad för
mig skulle blifwa swagare hälst Rabenius nu
förut redan war nog impertinent och förar-
gelig emot mig. Hwarom framdeles mera.
Den 2. December war utsedt till deras heders
dag; då jag, efter at förut hafwa anmält dem
hos wederbörande Herrar Professorer, följde
dem till Professor Lefrén af hwilken de exa-
minerades. Men det i hwilket Rabenius war
mäst hemma uti, nämligen Fransyskan och
Historien, hörde ej egenteligen till de ämnen
i hwilka han borde examineras. Dock öfwer-
talte jag Professorn at till slut äfwen något
litet tentera honom härutinnan, på det han
måtte få höra at han ägde både qwickhet och
genie och at i honom war ämne at göra något
godt åf. De fingo då blifwa Studenter; men
med min Caution, at de framdeles måtte för-
kofra sig; hwarefter jag hos Professor Bill-
mark anmälte dem till inskrifning i Sveogot-
hiska Nation, som, wid sammankallat Na-
tions möte, straxt bewiljades.

Fru Cedervald gjorde mig nog brydd och för-
lägen den 10. December, ty hon började wid
bordet säga, huru jag hade warit kär i Made-
moiselle Christina Callmeijer, och lagt i
Hennes säng en russin strut (Se pag: 221. 2:dra
Boken) hwilket hon på sitt wanliga speaktiga
sätt utlade; men jag nekade dock deremot
och blef jag häröfwer något mislynt när jag
feck höra, at äfwen denna lappris saken war
kommen till allmänhetens kunskap.

Den 17. feck jag höra at min Förtrogna wänn
Rikström war ankommen till Staden då jag
ej war sen at genast upsöka honom. Hwilket
nöije, at åter efter en så lång frånwaro få
träffas. Wi pratade en god stund, utan at
komma oss före, at med det wanliga förtro-
endet språka: jag wille wäl komma dertill;
men en art blygsel hölt mig tilbaka, tills än-
teligen han gjorde början. Då jag omstände-
ligen underrättade honom om alla mina
afairer, och han om sina, då jag ock feck för-
klaring på hans sista bref (Se pag: 745. Andra
Boken) och war af följande art: At såwida
Rickström bodde fritt hos Baron Kurk emot
at wara hans Hand Secreter, så ofta Rik-
ströms syssla sådant tillät, så hade Barons
maitresse fattat kärlek till honom och fått
det upsåtet, at söka få honom till man. ”Hon
är,” sade han, ”ett slugt och wettigt fruen-
timmer, hon har icke allenast låtit mig så-
dant förstå, utan ock på det ömmaste sätt i
werlden, beskrifwit för mig sin olyckliga be-
lägenhet, i anseende till Baronen och at hen-
nes samwete sådant ej längre kunde fördraga.
Hon har tydeligen andragit sin åstundan,
och sannerligen tagit mig på det ömma; det
gör mig wärkel:n rätt ondt om henne; men
jag kan dock ej få öfwer mig, at taga Henne,
som i en så lång tid warit hos Baronen på
sådan facon. Å andra sidan åter, är Baron
blifwen så swartsjuk på mig, at jag af honom
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ibland ha stor förargelse; dock är det ibland
en charme till at höra, med hwad frimodig-
het och styrka hon säger Baron sanningen,
och huru han hafwer bedragit henne; så at
jag är emellan twenne eldar; ja wäl twenne,
ty flick ungen hennes, som nu är blott på 16.
året gammal, är blefwen lika galen efter mig,
som modren, ja hon är pin kär i mig, så at jag
måste undwika henne, och jag tror snart at
swartsjukan råder emellan mor och dotter.
Sådan är nu min närwarande belägenhet:
Gud beware dig ifrån något sådant.”

Sedan hälsade jag på honom så ofta jag
hade tilfälle tills han reste.

Den 18. i samma månad roade jag mig med
att skrinna på skridskor på ån en god stund,
men hade så när skrinnat ner i en liten wak,
men till all lycka feck jag se henne i så god
tid, at jag hant undwika henne. Men brottom
feck jag därifrån hem och tackade gud i mitt
sinne, som hade bewarat mig ifrån olyckan.

Dagen derpå träffade jag Lieutenant Adolph
Magnus Gripenberg på gatan, som bad mig
gå till honom någon gång, han hade något at
tala med mig om; Jag swarte wäl, at jag skul-
le komma; men hade dock icke lust dertill,
ty jag wiste wäl hwad han wille mig, och jag
tycktes ej hafwa något otalt med honom i
den saken; nämligen angående hans Syster,
eller den samma saken hwarför Lagmannen
Gripenberg kallade mig till sig. (Se pag: 753.
2:dra Boken) Jag geck derföre aldrig till ho-
nom änskönt han twå eller tre gångor anmo-
dade mig derom.

Wid denna tiden kom en dag en gåsse till
mig med ett bref ifrån Björneborg eller ifrån
unga Paulus Björn, som war upbrutit; gåssen
ursäktade saken dermed at det war någon
som hette Stenberg som hade trodt at det

war till honom ty tog han det ifrån Posten
och bröt opp det. Och på tillfrågan hwad han
wore för en och hwar han bodde, så swarte
gossen, at han war någon handtwärkare eller
Gesell och bodde på andra sidan Ån. Jag låd-
des tro hans ord och stälte mig nog misnögd
deröfwer at brefwet war uppbrutit; men ha-
de stark mistanka derom, at ingen annan än
Lieutenant A: M: Gripenberg hade tagit ut
mitt bref och brutit upp det, för at se huru-
wida det wore ifrån hans Syster eller icke.
Detta hade jag så mycket mera anledning at
tro, som jag igenom Cheffer och Ascholin
wiste, at Fendrick Reinholt Gripenberg än-
kom bodde på Havingi hos sina Systrar, för
at upsnappa mina bref, ifall jag ännu fortfore
at skrifwa; ty skulle wäl säkert andra Brodern
göra det samma i Åbo ifall hon wille skrifwa
mig till. Öfwer denna Fendrick Reinholts
waktpost skämtade wi nämligen Cheffer,
Ascholin och jag och hade rätt roligt öfwer
wåra infällen. Brefwets innehåll war af als-
ingen betydenhet, aldraminst i detta ämnet,
men jag blef endast underrättad, at min tilär-
nade reskammerat till Umeå eller hans Mos-
ter war lyckligen framkommen (Se pag: 674.
2:dra Boken.) 

Jag feck ock i dessa dagar ett bref ifrån
min Far deruti han skrifwer, at han med Bur-
gerus på Stockholm hade afsändt en half
tunna lingon och twå kannor hjortron till
Callmeijers, samt ett par bomullsstrumpor
twå stycken skjortor åt mig och en näsduk.
Detta bekom jag hos Callmeijers dit jag blef
efterskickat, hwarest jag den gången spisade
middag med mina Cousiner, då det åts utaf
mina hjortron, och war det ganska wäl tagit
at de hade fått bär, och hade jag denna gång-
en skäligen nöisamt hos Cousinerna; Men
Farbror och Faster woro icke hemma. Jag be-
swarade straxt detta brefwet och underrät-
tade dem, at jag i slutet af wår termin och
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denna höst hade bewistat Academien, hwar-
om Min Far i brefwet hade frågat, samt un-
derrättade dem, efter deras begrepp, hwar-
med jag egänteligen sysselsatte mig. 

Dagen förut Predikade jag Swenska Högmäs-
san i domkyrkan med min wanliga oblyghet
och isynnerhet i Application något alfwar-
samt blottat syndares falska ursäkter. Om
middagen samma dag hade HofrättsRådet en
myckenhet främmande hos sig, då jag wid
bordet satt bredewid Assessor Röiterholm,
och min Discippel Rabenius. Denne sednare
frågte mig om qwällen i wår kammare; hwar-
före jag icke swarade på Herr Assessor Röi-
terholms Compliment? ”Hwad war det för
en Compliment” swarte jag. ”Hörde intet
Herrn”, sade han, ”huru han tackade Herrn
för dess wackra Predikan i dag?” ”Nej det
hörde jag aldeles icke, men war det wist at
han så gjorde?” ”Ja gjorde han så och det rätt
höfligt och beskedligt och jag undrade at
Herrn ej swarte honom.” ”Jag hade wist tack-
at honom för complimengen om jag hade
hört det, och det är högst förträtligt at det
icke skedde, ty nu kan han tro at jag icke äg-
de så mycket wett. Jag wet ej hwar jag då ha-
de öronen; Men hwarföre stötte icke Herr
Rabenius på mig när han märkte min tyst-
nad?” ”Jag trodde at Herrn hade hört det.”
Detta war något förtretligt för mig ty jag wil-
le ingalunda passera för dum och ohöflig. En
annan anecdote i anledning af nyssomtalte
Predikan får jag framdeles omtala.

Samma Afton kom jag åter at följa Broman
till Guldsmeden Enberg, där han åter träf-
fade sina Mademoiseller, bland hwilka han
på samma sätt som förr tycktes hafwa gan-
ska roligt (Se pag: 759. 2:dra Boken) Men jag
fant alls intet nöije i deras sällskap, ty jag
kunde på intet wis curticera med fruentim-

mer, annars än i wanligt samtal om förefal-
lande ämnen, som alldrig blefwo lifliga,
hälst jag altid hade den principe at i möijli-
gaste måtto taga mig till wara at icke wetter-
ligen gifwa någon flicka, som jag ej tänkte
begära till maka, den minsta anledning at tro
sig wara af mig älskatt, derföre sökte jag ej
heller sådana sälskaper.

Samma dag Hölts i Kyrkan wal till Cappellan
i Swenska Församlingen på eftermiddagen
då Professor Kreander hölt ett förmaningstal
ifrån altaret till Församlingen, om at hwar
och en borde efter samwetet Christeligen
wälja; jag som stod äfwen i Choret midt
ibland andra åhörare påminte mig wigten af
ett sådant wal, upsände oförmärkt hjerteliga
suckar och böner till Herren under det jag
efter wanligheten hölt hatten för ansiktet,
at han wille så styra denna förrättning, at
den måtte blifwa wald, som mäst kunde bi-
draga till Guds rikes till växt och själars sa-
lighet. m:m: hwilken war efter min tanka
Herr Ignatius. Jag trodde mig ej härwid wara
af någon observerat. Och hade jag ock den
Hugnaden at få höra at den waldes, som jag
hälst önskade. N:B: Wid detta tilfället war
ock HofrättsRådet, Min Patron närwarande
ej långt ifrån mig. Om qwällen brydde mig
HofrättsRådet wid bordet och sade ”Herrn
war mycket andäktig i kyrkan i afton, hwad
war det som där låg Herrn så ömt om hjer-
tat?” Jag blef nog bekymrad härwid kunde
ej komma mig at swara något; men kände
huru jag rodnade i ansiktet. Ty jag hade för
mycket ej welat at HofrättsRådet skulle ob-
serverat mig. Jag tänkte ock wid denna fråga;
ett sådant tilfälle som detta på hwars utgång
beror ofta många själars ewiga wäl eller we,
må wäl ligga hwar och en ömt om hjertat,
som har aldrig så liten åtanka på ewigheten
och själars salighet. Dock woro denna gång-
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en HofrättsRådets ord ej synnerligen beled-
sagade af gäck eller spe, som ibland.

Som nu Termin war till slut så skulle wi åter
flytta ut på landet till Saustila, hwarföre jag
gjorde mina afskeds upwaktningar hos Her-
rar Professorer; När jag kom till Professor
Gadd så frågte han mig: ”Herrn har ju lånt en
bok af Herr Hägerman, hans far har warit
hos mig och sagt det, samt anmodat mig at
återfordra boken af Herren; det är mycket il-
la tänkt och gjordt af Herrn at låna och icke
i rättan tid åtterbära hwad man har lånt.”
m:m: En sådan tilwitelse war helt oförwäntad
och swår, at helt oskyldigt uppbära; ty swarte
jag honom: ”Det är wäl sant, at jag har en bok
af honom nemligen Stockii Clavis Lingvæ
Sanctæ, men icke på lån utan som pant för 1.
R:D: som han har lånt åf mig och ännu ej be-
talt, hwilket jag skall kunna bewisa med ett
bref blott jag får tid at gå hem efter det.” –
”Helt annorlunda har Herr Hägerman före-
gifwit”, swarte Professorn, ”i ett sitt bref till
sin far, sedan denne har frågt honom hwad
han har gjort med boken.” Jag geck så hem
efter Ekelöfs bref (Se pag: 743. 2:dra Boken.)
och bewiste dermed sanningen af mitt påstå-
ende, och war glad deröfwer at jag ännu hade
det i behåll hwarefter jag beslöt at altid göm-
ma mina undfångna bref ändock de kunde
synas wara af ringa wärde och innehåll, hwa-
raf jag flera gångor har haft wärkelig fördel
och nytta, samt tillade at jag ej återlämnade
boken förr än jag återfinge pengarna.

XXV. Capit:
Wistandet på Saustila.

Den 24. December war wår resedag och re-
san aflopp lyckligt, och Julen firades på wan-
ligt wis på Saustila, utan någon anmärk-
ningswärd händelse.

Nu kom jag åter i Mademoiselles Rabenii da-
geliga sälskap mina förra tankar till Henne
uplifwades nu derföre så mycket mer, som
jag i anledning af mitt samtal med Lagman
Gripenberg (Se pag: 753. = 756. 2. Boken) ha-
de beslutit at söka öfwerlämna mitt hjerta
till Henne. Man får dock ej wänta, at jag så
snart kom mig före at hos Henne munteli-
gen andraga mitt åliggande; ty dels behöfde
jag ännu någon betänketid dertill at stadga
mitt beslut; dels ock förhindrade mig min
wanliga blyghet och indragna upförande at
wåga ett sådant steg. Jag feck höra, at hon
behöfde några hwita harskin till något bräm,
och för at till en början i någormåtto kunna
inställa mig, så tilböd jag mig at förskaffa
henne dem hwarom jag straxt fogade anstalt.

Sista dagen i året frågte mig min Discippel
Rabenius om min kärlek till Fröken Alber-
tina Eleonora Gripenberg, om det ägde
någon grund det folket härom pratade m:m:
men som jag inte hade någon lust at lämna
honom något förtroende i den wägen så ne-
kade jag derföre och wille det aldeles icke
tillstå, fastän han nog mycket brydde mig. 

HofrättsRådet och Secreteraren Cedervald
med dess Fru woro ännu icke utflyttade på
landet, hwarföre wi spisade ner i Professor-
skans rum, efter förra wanligheten hwarwid
mitt upförande war sig altid likt och som
förut nog beskrifwit är. Och det lärer förmo-
deligen warit för den orsaken skull som Ma-
demoiselle Rabenius wid bordet om Nyårs
dagen yttrade sig således: ”Det är nu intet
hopp mera för mig öfrigt.” Jag som straxt
förklarade detta till min fördel, tänkte där-
wid wid mig sjelf: Det är ännu intet så alde-
les alt; tiläfwentyrs tar det nu först sin rätta
början. Hoppas du; ty hoppet låter ingen
komma på skam.
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Den 5. Januarii tog jag mig frihet, at skän ka
Mademoiselle en allmanacka. Jag sökte med
detta, ehuru ringa och obetydligt, at gifwa
min wälmening tilkänna; ty at straxt med
större skänker framkomma tyktes mig skul -
le blifwa för mycket utmärkt och påtageligt
utom det jag hade så litet råd dertill. Samma
dag på eftermiddagen, sedan jag hade slutat
mitt arbete med Discipp larna, så kastade jag
mig på sängen och låg där och efter wanlig-
heten grubblade på min kärlek, så kom Min
Discipell Rabenius in och frågte helt förtro-
ligt och wänligt, hwad som feltes mig. Jag
blef nu willrådig om jag skulle läm na honom
mitt förtroende härutinnan eller ej, kastade
hit och dit med mina swar tils jag sade: ”jag
har så ondt i hjertat.” – ”Jaså,” swarte han,
”hwad har kommit åt det då?” – ”Åh mycket
nog; ty det är från mig röfwat.” – ”Hwem har
gjort det då?” – ”Jag wet intet.” – ”Kanskje
min Syster?” Härpå låddes jag gifwa ett ne-
kande swar; men på ett sätt som han dock
wäl förstod. Han fortfor: ”Åh neka intet der-
före, jag har nog märkt det; men will Herrn
at jag skall gå ner till min Syster och säga för
henne det?” – ”Ach gör intet det” – ”Åh jo
jag går.” – ”Nej war intet galen.” – ”Jag gör
det ändock jag”: och geck så åt dörren. Jag
ropte efter honom: ”för all ting låt blifwa
med det; Det är ju på tok! kom igen!” Men
han hörde icke derefter utan geck sin wäg.
Där låg jag då helt allena skamflat och wiste
icke huru jag skulle bära mig åt tilldess än-
teligen Rabenius åter efter någon stund kom
igen och sade: ”Nu har jag sagt för min Sys-
ter och mor hwad som felar Herrn, kom nu
sjelf ner och förklara det bättre”, ”Ach”,
swarte jag, ”at Herrn skulle wara så där un-
derlig och löpa med sådant där, de kunna ju
tro mig wara tokig.” m:m: Jag fant mig hä-
röfwer mycket mislynt och i en förwirring
som jag ej wiste huru jag skulle reda mig

utur; ty jag hade ännu ej så aldeles wist be-
slutit hos mig sjelf om jag skulle begära
henne eller ej, at således nu gå ned och tala
om ett sådant ärende, det kunde jag omöij-
ligt få öfwer mig, at åter aldeles låta blifwa
skulle ock se underligt ut, sedan Rabenius
hade warit ner och likasom utskickad ifrån
mig, i förwäg anmält ärendet. Altså förblef
jag där jag war, och grubblade häröfwer rätt
mycket efter min wana. Och när jag kom
ner om qwällen at spisa så war jag så flat, at
jag ej wågade se up.

Dagen efter som war Trettonde dagen eller
den 6. Januarii sedan wi hade spisat, blef jag
anmodat at dröija ett ögnableck för at dricka
Caffe; ty wanligen geck jag straxt ut sedan
jag hade ätit. Wid detta tilfället beslöt jag, at
om möijeligt wore tala med Henne om mit
ärende och taga mod till mig; men jag wå-
gade det icke i Hennes Mors eller någon an-
nans närwaro, ty dertill war jag för blyg. Och
at träffa henne allena hände nog sällan. Den-
na gången hade det wäl annars kunnat ske;
men till all olycka så kommo främmande dit
straxt, så att hela mitt beslut denna gången
geck i watten. Dagen efter åter när wi hade
spisat middag, så kom Mademoiselle Rabe-
nius och gaf mig tilbaka allmanackan som
jag hade gifwit henne, förebärandes, at hon
icke behöfde henne, hwarigenom mitt mod
alldeles för en lång tid nedslogs, så at jag ej
wågade yttra mig.

Nu kom HofrätsRådet hem tilika med Secre-
teraren Cedervald och hans Fru, dem fölgde
äfwen en annan Hofrätts Secreterare wid
namn Rung, som i förwäg skulle hjelpa ho-
nom at upsätta Bouptekningar. Denne beskå-
dade en dag HofrättsRådets Bibliotheqve och
träffade på, ibland annat, en liten Fransysk
bok med åtskilliga kopparstick uti, förestäl-
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landes på ett ridicult sätt hwarjehanda stånd,
hälst Catolska presterna. En sådan wiste han
äfwen åt mig och sedan beledsagade den med
några speglosor, och straxt derpå frågte han
HofrättsRådet med en skjälmsk och speaktig
röst: ”Har icke Herr HofrättsRådet en band-
hund.” hwarwid han såg på mig och flinade.
HofrättsRådet swarte: ”begabba icke menlös-
heten och oskulden.” Jag som häröfwer blef
något oroad, tog straxt min retraite ut i min
kammare; och begrep mycket wäl at han
mente mig dermed och syftade på min sista
predikan i Åbo (Se pag: 768. 2:dra Bok:) näm-
ligen at jag i frihet eller i sälskaper war tyst;
men bunden i predikostolen bulrade som en
bandhund. I min kammare öfwerlämnade jag
mig till mina känslor och betraktelser, och
mig till mycken tröst kom jag ihog Jesu
Apostlar, hwilka ofta gladde sig i sitt hjerta,
at de woro wärdige lida för Jesu namns be-
kännelse skull. Ach Herre, tänkte jag, Min
frälsare, war du mitt beskydd och tröst när
menniskorna hata och förfölja mig, lät mig
då altid, såsom nu, hafwa den trösten, at jag
lider för ditt namns bekännelse och dit ords
förkunnande skull. Herre lär mig at med tå-
lamod sådant fördraga och wisligen och för-
nuftigt mig derwid skicka, ty om jag nu re-
dan såsom Student för en enda predikan mås-
te lida så mycket begabberi, huru mer, bör jag
då icke sådant förwänta, om jag någon gång i
werlden blifwer Prest. Men sådant bör och
skall alldeles icke afskräcka mig, jag will oför-
skräckt gå de wägar uppå hwilka Herren will
föra mig, och förakta oförnuftiga menniskors
gläfs, altid trygg och säker at Herren kan mig
förswara, och hwad kunna då menniskor göra
mig.

Jag nämnde HofrättsRådets Bibliotheqve
hwilket war ganska wackert, och bestod af
flera artiga wärk isynnerhet war ett rart

nämligen Histoiré universelle,121  som bestod
af wist 50. Tomer in qvarto. häraf lånte jag
en och annan bok hälst belles lettres så länge
de räkte och läste, såsom Hervara saga, Wi-
kinga saga och flera sådana, dem jag igenom-
läste. Men som mitt minne härefter war nog
flygtigt så mintes jag ej mycket åf det. Hwil-
ket Fru Cedervald, som mycket läste Roma-
rer, undrade öfwer; Men sådant satte jag ej så
högt wärde uppå, at jag hölt det mödan
wärdt, at så hårt lägga det på minnet. Föröf-
rigit faller det altid en läskarl swårare at
minnas sådant, som läser så mycket annat uti
hwarjehanda ämnen; än för en som blott
läser Romaner.

Denna tiden hörde jag ock tillfälligtwis, an-
tingen af min Discipel Rabenius som härm-
de sin Syster Fru Cedervald, eller ock af Hen-
ne sjelf, berättas en spådom om dess Syster
Mademoisellen Rabenius, gifwen, efter wan-
ligheten af en gumma, af följande innehåll.
Hon skulle i sin Lifstid få tre Friare, och den
sista skulle blifwa Hennes man; Men den
andra skulle wara bäst af dem alla eller hafwa
det bästa sinnelaget, den hon skulle hafwa
orsak at ångra, at hon gifwit honom afslag.
Jag satte wäl aldrig tro till sådana spådomar;
men kunde dock icke qwarhålla mina tankar
i deras lopp, som gjorde i anledning häraf
sina uträkningar och slutsatser på följande
sätt: Om gummans spådom skulle wara sann,
så undrar jag hwilken af dessa tre jag månde
wara antingen den andra eller den tredje; ty
jag hade wist fått höra, at hon hade haft en
friare förut nämligen Magistern och Acade-
mie Boktryckaren Frenkell; men jag wiste
icke om han war den enda eller om hon hade
haft någon annan före honom. Dock hade
jag mycken anledning at tro det förra. Mitt
hjerta önskade wäl, at jag måtte wara den
tredje, för apparencen skull, at blifwa dess
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maka; men egenkärleken åter tyckte häldre
om at wara den andra.

Ibland de wanliga främmande på Saustila war
Runagårds Herrskapet, HofRättsRådets Swå-
ger Major Bruncrona och hans famille. Hans
Älsta Fröken Tog sig före en dag, då knapt
flera än hon och jag, om icke mina Disciplar,
wore inne, at mohl stirra och se på Mig. Jag
undwek Hennes ögon så godt jag kunde, och
wiste icke huru jag skulle det förklara. Ty at
det ej skedde af någon böijelse för mig derom
war jag nu alldeles öfwertygad. Jag sökte at
förklara det som följer: Antingen gör hon det
blott af behag sjuka, såsom ung och wacker
för at utröna sin skönhets wärkan på mig,
eller ock torde hon af sina Cousiner hört mig
beskrifwas såsom den, som lätt intagas af fru-
entimmers ögonkast; ty lärer hon ock welat
pröfwa mig härutinnan och roa sig på min
bekostnad; ty tog jag mig till wara så långt
mig möijligt war. Men wille dock gärna se
efter om hon fortfor dermed.

Nu will jag ock något nämna om mina Di-
sciplar: De woro på intet sätt lika Gripenber-
garna, Jag har allaredan (pag: 763. 2:dra
Boken) nämnt något om deras gensträfwog-
het emot mig. Min gissning på nyss anförda
ställe slog wärkeligen in; ty sedan de blifwit
Studenter, och fri=Herrar kan tänka, så hade
jag swårare at hålla dem i ordning. Baron Ly-
becker får jag ej skylla; ty han war mera sagt-
modig och from; dock kunde wäl också han
taga efterdöme utaf den andra; Men Rabe-
nius war swårast, såsom mera qwick och
klyftig, dertill hjelpte ock först, at han, den
tiden han war under Argilanders handled-
ning, feck wara i alt sjelfswåld, såwida han
så sällan war hemma öfwer dem, hwarföre,
då jag wille hålla dem till mera ordentelig-
het, så war det mishageligt. För det Andra

lärer han tykts sig wara förmer än jag uti
Historien och Fransyskan, och derföre lärer
han trodt sig ej så mycket behöfwa estimera
mig, Det war wäll sant, at i Fransyskan tyk-
tes han wara förmer, emedan han ifrån spä-
daste åren hade lärt at tala det likasom
moders målet; men när jag läste det, förstod
jag det snartsagt likaså wäl som han, åtmin-
stone den tiden; nu kan jag hafwa glömt det
något. Hwad åter Historien angår, så nog
hade jag läst den och kanskje nog så mycket
som han; men mitt minne war för flygtigt,
at kunna behålla mycket deraf. Ofta wid
discurser, och när historien afhandlades,
igenkände jag ganska mycket, men at sjelf
komma ihog det, war mig omöijligt. Men
hade den blifwit inpräglat i mitt minne när
jag war wid hans år, så är jag wiss, at jag
bättre hade mintes sådant; men jag war för
gammal, at sådant läsa; ty jag war femton år
när jag först började tänka på at Studera. 

Ware härmed huru det will, så war Herr Ra-
benius ibland ganska förträtlig emot mig i
ord och uttryck och det kunde wara som det
war när wi wore innom oss sjelfwa i wår
kammare, der jag feck tåla det som jag kun-
de, och då jag förehölt honom hans ofog på
wackert och förnuftigt sätt, så halp det så
ganska litet; Men mycket wärre, och som
förtröt mig mycket, war när sådant skedde i
främmandes närwaro. Jag har (pag: 731. 2:dra
Boken) nämnt orsaken hwarföre jag altid tog
mina disciplar med mig, när jag geck till trä-
gårdsmästaren; Det war isynnerhet där, som
Herr Rabenius war ganska förargelig emot
mig; hälst en dag, då Madamen sade åt ho -
nom flera gångor: ”Herrn är då ganska obe-
skedlig emot sin Informator, detta kläder
honom mycket illa:” m:m: Men mig gjorde
det rätt ondt; och fant wigten och sanningen
af Herr Telnings till mig gifna råd. (Se pag:
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274. 2:dra Bok:) När wi kommo hemm, så
bannade jag honom rätt alfwarsamt för hans
impertinence, dock med lämpa och wiste
honom hans ofog på alla möijeliga sidor;
hwarefter han blef något bättre. 

Det lärer warit i detta ämnet, om jag rätt
mins, och äfwen angående någon läsning
som jag en annan gång äfwen sade Herr Ra-
benius rätt alfwarsamt sanningen och ibland
annat detta: ”Jag undrar at Herrn, skall wara
så där obeskedlig eller trög i det eller det,
som dock är så wettig eller snäll i det eller
det afseendet.” m:m: Häråt skrattade han
något. – ”Hwaråt ler Herrn?” frågte jag. ”Jag
ler åt Herrns besynnerliga beröm,” sade han,
”ty jag wäntade mig wist icke något beröm
när jag feck så alfwarsamma bannor, huru
kan det stå tilsammans?” – Jag swarte: ”Jo alt
för wäl Herre det wore wanwettigt af mig at
icke ärkänna Herrns goda egenskaper, det
wore wist icke till at uppmuntra honom till
det godt är; ty har jag med flit talt så, och
helt upriktigt och opartisk sagt honom så
dess fel, som dess goda egenskaper, honom
till rättelse och förbättring; men icke till 
at yfwas eller glorera sig deröfwer.” M:m:
Hwarefter wi åter blefwo skäligen goda
wänner.

HofrättsRådet hade ock en Gårdsfogde som
hette Flodberg han bodde i nästa kammare
intill Min, En munter och beskedlig Man,
och mycket språksam, så at jag ofta hade rätt
nöijsamt af hans sällskap i det han wid lediga
stunder, hälst Sön= och helgedagar, satt i
min kammare och hade hwarjehanda artiga
berättelser, hwaraf mina Disciplar ock woro
mycket roade. Ibland annat, talte han om en
artig egenskap hos gäddor wid deras lek tid,
hwilken jag har anfört i mitt afskrifna Col-
legium för Hellenius om fiskar pagina 175.

Denna wår såg jag ock något, som jag ald-

rig hade sedt förut; Nämligen huru rågåk-
rarna blomma. Jag kom åkandes med Hof -
rättsRådet en ganska wacker dag i wackert
solsken och sakta blåst. Då feck jag se, at
som en ljus rök steg upp utur rågåkern,
hwarföre jag fråkte hwadan den kunde kom -
ma? Han swarte; ”Jo rågen blommar på det
wiset, och det är besynnerligt, at det ena
stället likasom smittar det andran; ty så snart
detta dammet börjar stiga upp på en fläck,
så innom par ögnableck så gör det så öfwer
hela åkern.” Hwilket jag ock nu hade tillfälle
at 3. a 4. gångor se.

Den 19. Januarii war marknad i Åbo då jag
feck tilfälle at resa dit och råkte min goda
wän Rikström af hwilken jag köpte några
alnar melerat walmar till en klädning, hwil-
ken medan den war ny såg ej illa ut, ty det
hade en art liffärg såwida det war rödt
isprängd. Wi språkade ock nu om wåra afai-
rer och hade rätt nöisamt.

Detta år hade det warit en owanlig blid wä-
derlek, så at ifrån Hösten ända till den 13. i
denna Månad hade allsingen snö fallit, men
nu frös isarna till och äfwen Åbo älf, så at
hon blef körbar; men i dessa dagar blef åter
en så stark blida, at hon geck upp åter under
och nederom Åbo bro, så at waken war af ett
godt bösseskotts längd. Jag kom nu en qwäll
gåendes, Ågatan ifrån Professor Billmark,
och hörde och såg en som körde med kur-
släde upföre ån, Denna tänkte jag lärer sä-
kert wara okunnig om waken, och om han
icke kör upp wid såckerbruket, så skal jag
ropa åt honom och warna hohom derföre
lopp jag så fort som de körde. Men han körde
icke allenast icke upp wid såckerbruket,
utan ock tycktes icke heller ämna sig upp
wid LandsHöfdinge Residens trappan; men
stälte kosan bus på waken; jag började ropa;
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men de hörde det intet; ty de hade dom bjel-
ror; jag ropte så mycket jag förmådde; men
de hörde det intet, då jag ångrade at jag ej
förr hade börjat ropa. Änteligen hörde de
och stannade först när de woro blott ett halft
bösseskott ifrån waken. De kommo då till
Lands wid Residens trappan där en gammal
Herre steg ut ur kuren och kom mig till mö-
tes då jag räkte honom handen wid strand-
mo och hjelpte honom på landet, och feck
se at det war HofrättsRådet von Glahn. –
”Huru står det till Herrn är isen swag?” –
”Åh Herre Gud,” swarte jag, ”några steg till,
så hade Herr HofrättsRådet legat i öpna
waken.” – ”Åh Gud bewars är det möijeligt?
och för tre dagar sedan när jag reste bort
åckte jag under bron och där war stark is.” –
”Ja Herr HofrättsRådet skall wäl få se när wi
komma på bron. Jag ropte länge; men bör-
jade frukta at mitt rop war förgäfwes.” –
”Nog hörde jag det ropte, men jag wiste icke
hwad det war och aldraminst trodde jag, at
det skulle angå mig.” Drengen wände så om
med kuren och wi fölgdes på bron där jag
wiste honom öpna waken; Hwarwid Hof-
rättsRådet blef helt altererat. ”Herre Gud,”
sade han, ”det war ej långt emellan lifwet
och döden här” &c:. Hwarefter wi skildes åt.

Nu feck jag ock köpa harskinnena, dem
jag skänkte till Mademoiselle Rabenius. (Se
pag: 772. 2:dra Bok:) dem hon ock war så god
och hölt till godo.

Min ro war ibland at gå ut och lura på harar;
ty HofrättsRådet hade lärt mig huru jag
borde söka upp harn på spårsnö; men jag
feck dock ej någon; ty jag feck aldrig se ho-
nom förr än han hade sprungit upp. Jag wille
försöka at fånga honom på annat sätt; ty tog
jag en dag trägårds Mästaren med mig och
gjorde en sarga, som de bruka i Wästerbot-
ten; men jag feck ingen i den heller; ty jag

kände ännu icke så wäl konsten, och dess
utom blef jag så kort tid qwar warande på
stället. Jag träffade ock en dag på spår efter
en mård, dem jag geck efter ett godt stycke
in i skogen; men jag förlorade dem till slut,
så at jag ej feck skjuta honom. så at aldrig
hade jag någon lycka at få skjuta dyr djur.
När det blef något mera snö så syntes warg
spår på en äng en half fjerdedels mil ifrån
gården, det jag berättade för HofrättsRådet.
– ”Jag har twå räfsaxar,” sade han, ”tag och
lägg ut dem, så kan det wara möijeligt at han
får honom.” Han lärde mig huru jag skulle
göra, och jag war icke sen at fullgöra det,
hälst min hog så häftigt lekte på sådant. Jag
war flitig at passa upp alla dagar ehuru jag ej
feck något. Emedlertid war Hofrättsrådet
rest in till Åbo. En dag wille mina Disciplar
nödwändigt följa med mig dit; jag lät derföre
betsla en ung tämming, som ibland nyttjades
för at tämjas, på det wi måtte få åka dit. I slu-
tet af wägen war nog elakt för och litet körd;
derföre, för at wid återfarten lindra den
unga hästen, som jag fruktade skulle på nå-
got sätt skadas af ett för tungt lass i oföret,
så geck jag icke allenast sjelf utan hade ock
mina Disciplar till at gå, hwartil Rabenius ej
war synnerligen hugad; Men som den elacka
wägen knapt war mer än en fjerdedel af en
fjärdedelsmil så tyckte jag at det war det
samma för dem om de gingo eller icke. Och
döden kunde inbilla sig och jag icke, at detta
skulle hafwa något på sig; Men huru flat blef
jag icke när jag om måron derpå steg upp
och Rabenius war blefwen sjuk och hade Fe-
ber, och det blott af förkylning; ty han blef
förmodeligen något litet warm när han geck
och kom sedan at sitta stilla på slädan.

Fru Professorskan Rabenius blef häröfwer
nog bekymrad, och jag ursäktade mig så godt
jag kunde och berättade afloppet helt uprik-
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tigt, hwarwid hon som altid war god, blott
yttrade sig: ”om han hade warit hemma så
hade han säkert warit frisk.” ”Ja det är tro-
ligt” swarte jag; ”men jag tyckte at det hade
warit för mycket inhyses, at så binda honom
innom wäggarna, at han ej skulle få följa
med så långt som detta war; och hwem
kunde föreställa sig at han skulle wara så öf-
wermåttan ömtålig.” – ”Ja det som är skjedt”
swarte hon, ”kan ej ändras.” Men Rabenius
sjelf sade: ”ingen ting förtryter mig mer än
at jag intet skulle tåla mer, så at de skall
hafwa anledning at säga: det jag har tocken
papper kropp.” – ”Det blir ej annat råd”, sade
Frun, ”än Herrn måste wara så god och resa
in till Åbo och rådfråga Doctorerna och
köpa Medicamenter.” Hwilket skedde sam-
ma dag, om jag rätt mins eller dagen efter
den 27. Januarii, då jag tog en af HofrättsRå-
dets hästar alt fram. På halfwa wägen mötte
jag HofrättsRådet, hwilken, då han feck höra
mitt ärende, blef mycket mislynt, hälst der-
öfwer, at jag hade hans häst så lång wäg fram
och tillbaka. Jag swarte at sådant wore Fru
Professorskans förordnande och at jag icke
hade tagit honom af mitt egit bewåg. Jag
feck då bannor för det jag hade haft täm-
ningen (ty jag berättade upriktigt hela til-
gången) och för hela förhållandet. Så går det
gemenligen: hade en så ringa sak lyckligt af-
lupit så hade det warit af alls ingen betyden-
het; men nu blef det nog påtalat. Wi fort-
satte sedan wår resa och jag reste åter samma
qwäll tillbaka. Och medicamenterna wär-
kade dock så mycket, at han blef frisk efter
fem eller sex dagar.

Förr än detta hände narrades Fru Professors-
kan en qwäll wid bordet med mig och sade:
”Ja om Herren får någon warg i saxarna, så
will jag låfwa, at äta upp honom rå.” – ”Så at
Frun tror det wara så aldeles omöijligt” in-

wände jag. – ”Ja jag står fast wid mitt löfte”,
swarte hon.” Detta fördubblade min ifwer
och mitt nit för at om möijeligt wore få hen-
ne at ångra sina ord. När jag då den 29. kom
at wittja järnen, så war den ena saxen borta,
och spår efter där wargen hade dragit henne
efter sig i snön; jag blef intet litet glad i bör-
jan och tänkte nu torde jag kunna wisa at Fru
Professorskan ej kan hålla sina ord; Men gläd-
jen warade så ganska kort; spåret räkte blott
till wägen, som war helt nära men sedan syn-
tes ej det minsta tecken till saxen eller spår
efter at han hade dragit henne åf wägen ehu-
ru jag fölgde wägen långt åt ömse sidor; men
nog syntes wargspår annars där han hade gått
upp åt skogen och ej mycket långt ifrån där
saxen låg. Harmsen häröfwer och så mycket
mer, som saxen war borta geck jag hem och
tänkte: om Frun ej hade sagt sina speglosor,
så hade jag kanskje fått wargen; men på det
hon skulle wara qwitt sitt löfte, så skulle jag
blifwa utan både det ena och det andra, jag
trodde wäl icke härpå men jag kunde icke
heller hålla dessa tankar tilbaka. Men tänkte
jag: jag får dock det nöijet at säga henne, at
wargen hade warit i saxen. Jag berättade hela
afloppet för HofrättsRådet, som wille gissa at
altsammans wore bortstulit. Och det blef be-
slutit, at nästa söndag lysa efter saxen. Det
skedde och feck jag sedan straxt weta at en
dreng ej långt ifrån Kyrkan hade den omhän-
der. Jag feck straxt häst och körde dit, då
drengen strax bar in saxen, på hwilken ännu
satt fastfrusen blod och snö. Drengens berät-
telse war den: at han hade funnit saxen, så -
dan som den nu war, midt på wägen Jag
förstod då straxt, at saxen som war den
mindre, ej hade nått uppom öronen på war-
gen, hwilken när han feck stadigt under föt-
terna på wägen så hade han krafsat åf sig
henne. Glad öfwer at hafwa fått igen saxen
åkte jag hem, då HofrättsRådet, oaktat jag
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yttrade min mening hölt sig derwid at dreng-
en hade stulit wargen, och at han skulle
stämma honom till wårtinget.

Som det nu led till wår=termins början, så
skulle wi åter resa in till Åbo tillika med
HofrättsRådet. Den 3:dje Februarii war wår
resedag. När wi togo afskjed, tänkte jag wid
mig sjelf jag will nu en gång taga mod till
mig och kyssa Mademoiselle Rabenius på
hand det jag aldrig hade gjort förut hon må
ej mistycka det. (Se pag: 624. 2:dra Bok.) Jag
wärkstälte mitt beslut, hwarwid jag märkte
at hon rodnade och blef som en blod i ansik-
tet, och tycktes mig, at hennes bröst började
flämta, hwarföre hon på ögnablecket geck in
i kammaren, som jag tyckte, för at så mycket
lättare dölja sin rörelse. Detta, som jag wäl
tilskref till en del, at min handkyssning war
för henne owanlig och owäntad, förklarade
jag dock till min fördel; ty aldrig hade hon
så rodnat, tänkte jag, om hon icke tillika
hyste öma känslor för mig. Resan aflopp
lyckligt och sält.

XXVI. Capittet.
Wistandet i Åbo.

Som wi i god tid anlände till Staden så för-
summade jag mig icke at genast hälsa på
mina Cammerater och först Broman, som
bodde mig närmast. Honom frågte jag, om
han nånsin sedan feck rätt uppå det fruen-
timret, hwars portrait han hade fått sig til-
skickadt. (Se pag: 760. 2:dra Bok:) Han swar-
te: At ett sådant fruentimmer ej fants i sta-
den; utan saken hängde så ihop: den och den
officern, hade wid ett tillfälle aftagit en
flicka i Nyland, och som han i de dagarna
war här boende hos min Patron, och hade
samma portraite med sig, så föll det dem in,
at på detta sättet skicka det till mig, för at

roa oss allesamman något litet. Sedan wille
Broman ej mera tala härom.

Jag sökte ock upp Ascholin och råkte hos
honom flera af mina bekanta ifrån Björne-
borg och då jag gjorde mig underrättad om
tilståndet på den orten, feck jag höra at As-
sessor Sundius hade farit ifrån sin Fru till Öf-
wersten von Otter, såsom Auditeur, hwarest
han hade warit mera än ett halft år, utan at
resa hem eller fråga efter sin Fru och sitt hus-
håll. ”Frun stackare”, sade de, ”är rätt ynkelig,
hon skrifwer bref på bref, at han måtte kom-
ma hem, och han swarar och låfwar tid från
tid at komma, men det blir aldrig åf.” Denna
underrättelsen oroade mig för Frun skull,
som fast hon kunde hafwa sina nycker, dock
härigenom war för mycket lidande. Och jag
feck sedermera höra, at det drog ut ännu par
år till utan at han reste hem till sin fru; till
dess hon sjelf nödgades resa till honom då
hon såg sig ingen annan utwäg.

Denna termin afhörde jag ock åtskilliga fö-
reläsningar, såsom förr wanligt war: Såsom
Publica, Professorerna Bilmark, Porthan,
Carvander, Kreander och Hellenius, och
hwilka twå de sista äfwen mina Disciplar af-
hörde. Privata Collegier woro såwida jag
mins, hos Philisophiæ adjuncten Tengström
öfwer Symboliska Böckerna,122 och kanskje
äfwen hos Professor Porthan, samt Colle-
gium disputatorium hos Tidegren. Jag hade
ock nu wist beslutit, at denna terminen taga
et privat Collegium i Hebraiskan; ty at af-
höra Professor Levrén deruti, tykte jag mig
hafwa så litet gagn åf, så länge jag hade så
liten underbygnad deruti; derföre wille jag
hafwa ett privat Collegium, för at få börja
ifrån sjelfwa grund at det måtte blifwa något
gr [---] af. Jag geck derföre till Magister do-
cens Bonsdorff, och begärte at få ett sådant
Collegium hos honom, och feck till swar: at
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han för det närwarande ej hade hos sig något
sådant collegium, men om jag kunde förskaf-
fa mig så många Cammerater, at det lönte
något litet mödan, och det kunde blifwa ett
Collegium af, så wore han ganska willig at fö-
retaga ett sådant arbete. Glad öfwer detta löf-
tet skyndar jag till alla mina kända kam-
merater, men kunde ej öfwertala flera än
Broman och om jag mins rätt en till, som
wille deltaga uti ett sådant Collegio, hwarföre
det ej kunde blifwa någon läsning af, hwilket
rätt mycket förträtade mig, hälst jag så wäl
behöfde förkofra mig härutinnan. Jag war
dock nog redan sysselsatt med de Collegier
som jag hade och mina Disciplar; Men detta
blef dock icke nog: jag kom en dag till Stahln
och feck se, at han höllpå at skrifwa af wårt
Collegium hos Tengström öfwer Symboliska
böckerna, hwilket han sade sig hafwa lånt af
Tengström sjelf och således hade det ord
ifrån ord. Jag bad då honom, at ock jag måtte
få skrifwa af det. ”Jag törs icke”, swarte han,
”lämna bort hans papper, ty jag måste altid
straxt återbära det så snart som jag har af-
skrifwit det, men får alt nytt och fortsätt-
ningen, alt efter som han hinner fram i
Lection.” ”Men” säger jag, ”bror kan ju lofwa
mig sin afskrift, det är ju det samma det.”
Detta lofte han mig och kommo wi så öf -
werens, at wi skulle hjelpas åt at collationera,
först hans afskrift och sedan min, hwilket
ganska mycket förökte mitt arbete, så at jag
måste sitta länge in på nätterna at skrifwa så
wäl detta, som mina annotationer för Profes-
sor Hellenius i Natural historien.

Kyndelsmässodagen wid bordet hade jag
någon förträt af HofrättsRådet för Baron Ly-
beckers skull hwars sammanhang jag nu ej
mera mins. Det war i anledning af Bergklints
alla wettenskaper den jag lät honom läsa.
Detta förtröt mig så mycket mer som jag

fant mig mera oskyldig.

Wid denna tiden kom ock Baron Lybeckers
mor till Åbo tillika med hennes sednare Man
En Lieutenant eller Cornet med hwilken
hon hade warit gift högst twå år, hwartill en
wiss bråska hade skyndat. Dessa woro en dag
hos HofrättsRådet, såsom Hennes sons för-
myndare; Men jag måste tilstå; aldrig har jag
sedt någon mor så kallsinnig för sitt barn
som hon. Icke så mycket som hon skulle låd-
das se mig, eller sagt ett ord, eller frågat så
mycket som: Huru artar sig min Son? har
han någon hog at läsa? är det något ämne uti
honom? skickar han sig beskjedligt emot
Herrn? Han tör nog wara trög; men kära haf
tolamod med honom. Sådant tal hade jag
wäntat af henne, och det war icke heller
utan at icke jag något litet förtröt det. Men
nej hon låddes ej se mig, men det war som
det kunde wara för min person; men aldrig
såg jag at hon talte med sin Son heller, eller
hyllade sig till honom det minsta, utan hon
war så kall likasom han aldrig hade angått
henne på minsta sätt.

Nu tilstundade Mademoiselle Rabenii
namnsdag ty föll mig in at skrifwa en gratu-
lations=skrift, den jag skickade Henne till
den 16. Februarii och lydde som följer:

”Gratulation På Mademois: Juljana Ch: R:
namnsdag den 16. Febr: 1784.

Melodien: Hanar och hönor och kycklingar
&c:123

V: 1.
Nu Morgonrådnan med gällfärgad glans
Oss nalkas så nätt,
Härligen prydder med lagrar och krans
Uppå bästa sätt.
Hon will oss lära 
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Juljana till ära 
Wårt offer hembära; 
Önska Henne godt;
Och det i högsta mått, 
Båd i stort och i smått.

V: 2. 
Lef derför länge förnögder och säll
Till Nestoris år
Är hwad jag önskar Er Mademoiselle
Och dertil jag spår 
At I må bli riker, 
At afwund bortwiker 
Er lefnad bli liker
En grönskande wår,
Hwilkens fägring påstår
Ständigt år ifrån år.

V: 3. 
Höghet och ära, all glädje och frögd 
Med förmåner fler.
Lefwen med wänner och fränder förnögd!
Men hwad ännu mer?
En wän i Edra länker, 
Som hjertat Er skänker, 
Och kärt på Er tänker, 
I lust och i nöd,
I lif och i död,
Är min önskan! adieu!”

Hwad sista wersens innehåll angår, angående
en wän, så önskade jag i mitt hjerta, at jag
sjelf måtte få wara den samma; men wågade
ej skrifwa tydligare.

Den 15. feck jag bref ifrån min Far och Ma-
gister Sædenius; men Farbror Ström hade
skrifwit min Fars bref af följande innehåll.

=== Nyårsönskan &c: === ”Det gläder oss
hjerteligen at höra om dina framsteg wid
Academien, som jag försäkrar just är högden
af den sällhet wi åtnjuta här i tiden; Så läng-

ta wi ock ouphörligen, at få höra något mer:
war derföre god och lät oss wid tilfälle få we-
ta huru långt du ärnar gå i Studierna, om du
ärnar afbida Magister examen? Och huru
snart wi få den glädjen, at omfamna dig i wå -
ra hyddor. Det är wist at wi hjerteligen längta
efter den dagen; Men som din lycka mera
torde bero derpå, at ännu någon tid få wistas
wid lärosätet, så afbida wi med så mycket
större nöije den dagen, fast han wid första på-
seendet tyks wara långt borta. Flera af wåra
wänner wilja påstå det wara nyttigt för dig at
öfwa sig i finska språket, och deruti instäm -
ma äfwen wåra Prester, hwilket lämnas uti
eget godtfinnande.” === under rättelse om at
min Mor mådde wäl och hälsningar &c: === 
”Eric Pehrson.”

Farbror skrifwer sjelf i Post Scripto:
”Jag sitter nu i Stöcke och med glädje

skrifwer detta bref. Mina anhöriga hemma
må alla wäl, och hälsa hjerteligen, jag skall
skrifwa längre fram
L: Ström.”

Magister Sædenii bref lydde så:
”=== Jag gratulerar till Stipendium, ehu-

ru obetydligt, dock är det öfning wid exa-
mina, och en snäll kan bli wäl känd och får
tilfälle, at låta höra hwad han kan. Det fägnar
mig at han ökar och tilwäxer, det jag äfwen
bör sluta af dess Disciplars framsteg, som
altid drifwer en Informator, som har Ambi-
tion, at sjelf läsa sig förut, at äga præ, men
mera öfning än med begynnare. Fortfar med
nöije, at öka, märkeligen, sin så nödwändiga
kunskap, och dahnas till en wärdig Candi-
dandus officii publici brevi inituri.124 Wår
lycka beror så mycket derpå, hälst i den tid
och trängsel, som är i detta stift. Jag kan tän -
ka han ärnar ock hit, det jag mycket ångrat.

At råda till gradens antagande är sådant
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som mer beror på lycka och omständigheter,
än andras råd. Men till en sak, som är långt
nödigare och nyttigare för en medellös,
okänd, och kanskje för Hernösands Consis-
torio förhatelig yngling, bör jag af ärfarenhe-
ten kunnig, framför alt råda och wid egen
wälfärd framdeles förbinda, den är den i wårt
Stift så betydeliga omständigheten, at lära
wäl finska språket, dermed winner han mera
än med krantsen. Den stora brist, som här är
på Candidandi Ministerii wid Torneå Finska
församlingar kräfwer ämnen och sätter Con-
sistorium i Hernösand i twång, at taga Djek-
nar till kragen och olärda till Förslager där.
Nu äro där twenne Pastorater lediga, de för-
delaktigaste i Stiftet, och Prester som kunna
Finskan räcka icke till. De wela låcka mig till
Neder=Torneå Förslag, Men som det är Re-
galt, så gör Förslaget intet, ty aktar jag det
icke möda och kostnad wärdt. När nu trenne
gå till Pastores af deras Comministrar, så
blifwa deras syslor lediga och så widare. Kan
Min Herre nu finskan, så står straxt bröd och
sysla färdig, at anmäla sig till där, som kan-
skje icke händer på 20. år annorstädes wid
Församlingarna i detta Stift, som är så fult.
Hederlige och utmärkte Prester gå ännu Ad-
juncter, utan at winna ett Sacellanie efter 20.
års tjenst, som dreng hos en gammal Prest.
Deremot sitter en annan nu Pastor hart wid
eller omkring Torneå, som war skolpoike i
Hernösand, när jag reste hit, för det han kun-
nat finskan. Jag förgick mig ock när jag wäg-
rade at blifwa Capellan i Torne, utan behöll
denna sysla häldre den som då blef för mig,
är nu Pastor wid Regalt Pastorat därstädes
wid namn Carl Gustafs Församling.

Bättre tilfälle gifwes icke at göra sin lycka
i detta Stift, i wårt Stånd, det ser jag nu och
alla med mig, det gaf och Consistorium i
Hernösand anledning, at sända mig till Åbo,
men wid återkomsten wille jag icke bli Ad-

junct i Torne, utan mente at skolvägen skulle
wara den bästa, nu är jag bedragen, och af
min skada wis, men för gammal at gå om den
wägen. Dock gör likwäl det så mycket at jag
lärt finskan litet, at jag nu gör Prætension på
NederTorneå Pastorat hos Hans Maijestet
Konungen, genom en gynnare.” === Härpå
följa hans planer och hopp &c: ===.”Skole-
mästare Syslan här har Apologisten Boding i
Pitheå nyligen fått, ehuru jag stretat deremot
alt till Kungs twänne gångor, Jag söker efter
honom till Pitheå, om icke jag får annat.

Lär nu af alt detta, hwad wist ligger derpå
at lära sig finskan wäl, som icke är swårare än
at en flitig Student går ut dermed hälst om
man ger sig upp i landet i en pur finsk för-
samling, sedan man grammatice i Åbo hos en
god lingvist fått grunder i språket, explicerar,
hörer Predikningar talar med hwar finne
stundeligen &c: så går det, at man som jag,
kan hålla någon finsk Predikan med andras
hjelp; få bewis at man prädikat finskan och
klappa så på Consistorii slutna dörar, de skola
öpna dem för en sådan i Hernösand ehuru
slutna för andra. Således kunde ett år aldrig
bättre anwändas än på de sättet, då man ej tar
miste om bröd innan kort. Om jag blifwit
Pastor i Torne, tänkte jag straxt wid ryctets
ankomst på at kalla Herrn till mig, för at
hjelpa dess lycka; imedlertid lär finskan och
Theologien öfwa Predikandet, och gör sig fär-
dig efter tiden. Andra wägar till framkomst,
som Prest här i Stiftet ser jag icke; Man får
knapt vocation nu mera, så fult är af Prester.
valeas faveasqve

C: S:”

A postille i Couvertet.
”=== Gud wet hwad det blir af Mathias

Tegman han är nu på ett Contoir i Stock-
holm at påkostas efter han will till sjöss eller
handelen. Han war hemma förleden winter,
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en godags pilt och lat sik at nyttja boken.
Om jag nu wore så när Åbo, at jag finge up-
wakta LandsHöfdingen Baron Armfelt, Min
fordna gynnare, at få en hälsning till dess
Herr Son Öfwerste KammarJunkaren Gus-
taf Armfeldt. Jag undrar om Herr Professor
Billmark är förtrolig med LandsHöfdingen.
===. Jag wille at min Herre antingen aldrig
fastnar wid detta Stift, eller, om det skall
skje, så wid de finska Församlingar, eljest ser
jag ingen dager till dess lycka i Prästeståndet.
Detta råd är så grundat som upriktigt och
wänfast, det tiden skall wisa. Nyttja wäl
Academiska tilfällen, de äro aldrig mera at
återfå, och betyda så mycket till grund för
wår lycka i framtiden: Altid aftager:, men
icke tiltager man så särdeles. Gud hugne
Eder i andelig och lekamlig måtto önskar
hjerteligen en trofast C: S:”

Dessa brefwen, som woro swar på mina
sista före Jul i hwilka jag hade underrättat om
min Stipendii Examen, samt at mina Discip -
lar blifwit Studenter m:m: satte mig uti myc-
ket bekymmer angående den starka pers -
vation at lära finskan; men jag fant hos mig
sjelf allsingen lust dertill, ej heller fant jag
synnerligt behag till Sædenii persvationer,
emedan jag saknade deri det förnämsta och
hufwudsakerna som först böra consideras;
utom det, at hans lamentationer om Consis-
torii Hernösandensis ogenhet gaf mig nog
liten tröst. Han pladdrar, tänkte jag om bröd,
framtid, utkomst, hastig lycka, Pastorater,
trängsel, och hwem wet alt hwilket wäl witt-
nar om hans nit om min wälfärd samt ömhet
för mig, den jag altid med största tacksamhet
bör och skall ärkänna; men aldrig ett ord ser
jag om den nytta man bör åstadkomma i
Guds Församling, om själars wård och sköt-
sel, om answar m:m: Skulle jag icke hwila på
Guds försyn och förwänta hans stund? Skulle
jag icke med tranqvillité förbida Herrans

wink och imedlertid söka göra mig skicklig
dertil! Skall man då taga Gud framom ar-
marna och sätta kött till sin arm. Nej jag will
söka gå den rätta wägen till fårahuset, på det
jag icke i hela min lifstid måtte behöfwa
ångra, at jag emottagit, blott för werdslig ut-
komst skull, en sysla den jag för språket skull
ej wore= och kanske aldrig kunde blifwa rätt
wuxen, och således nödgas ständigt förebrå
mig, at jag hafwer lupit till utan at Gud hade
kallat mig, och Predikat utan at han hade
sändt mig. Är icke detta at miströsta på Guds
försyn. Nej jag är förwissadd om, at om Her-
ren finner mig skicklig och ser, at jag något
skall kunna bidraga till Guds Rikes tilwäxt,
så har han allaredan utsedt ställe och medel
dertill, utan at jag behöfwer arbeta med hän-
der och fötter, som dock betyder intet; och
får jag icke då straxt Pastorat, så wet jag wist,
at han ej låter mig swälta ihjäl, jag will wara
nögd med hwad Herren gifwa will, och blir
jag icke Prest, så finner jag wäl någon wrå där
jag med äran kan föda mig. Sådana woro här-
utinnan mina tänkesätt och de stadgades alt
mer och mer. Jag geck dock dagen efter eller
den 16. Februarii till Professor Billmark tog
brefwet med mig och frågte honom till råds
härutinnan, utan at först säga mina tankar,
och huru glad blef jag icke när äfwen han af-
rådde mig ifrån detta projectet. Nögd wände
jag åter hem, men drögde med brefwens be-
swarande någon tid.

Litet förut hade jag fått bref ifrån Rikström: 
Han skrifwer:
=== Nyårsönskan === ”Det kläde du sed-

nast ärhölt får du en dalers bättre pris på för
hwarje aln, hwilket jag förmodar wara det
Civilaste, som åstundas kan och som jag will
ärhindra mig, war det 9. 3/4. alnar, bestiger
hela stycket således till 48. daler och 10. öre
Kopparmynt.
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509

Som olyckan hände at brefhafwaren hwil-
ken är bror till ägaren af detta kläde, nu kom
till staden, kunde jag ej wägra honom at
uträ  ta denna Commission å hans Systers
wägnar: Skulle du hafwa penningar inne at
genast betala honom, i fall du will behålla
det, så wore det wäl; men i annat fall kan du
lämna addre se på mig, så will jag gå i utlägg-
ning tils wida re för dig.

Då jag härnäst får den lyckan at träffa dig,
skal jag repetera för dig om en underlig kär-
leks handel, emellan mig och den person, jag
sednast för dig ordade, Hon har, stackars
menniska, welat skänka det hon sjelf ej rår
om (Se pag: 765. 2:dra Bok:) och saken är mig
nästan indifferent, dock har hennes häftiga
kärlek något uträttat på mitt stela hjerta.
Himmelen låte dig aldrig råka i frestelse,
med sådan önskan må jag billigt städse lefwa
Din &c: J: Rikström.”

Detta bref war mig angenämt så mycket mer
som hans wänskap lyste deruti så tydligt i at
wilja gå i förskått för mitt walmar; men jag
wille icke beswära honom härmed utan jag
tog häldre ut af HofRättsRådet på min lön,
hwilket jag annars ogärna gjorde och und-
wek det så långt möijeligt war; utan sålde
häldre gamla kläder skor och annat som jag
kunde möijeligen umbära och drog mig der-
med fram så godt jag kunde och lånte något
litet af en och annan. Derföre när jag första
gång en tog ut pengar på min lön, yttrade sig
HofrättsRådet: ”Så at Herrn också en gång
be höfwer pengar, jag har länge wäntat at
Herrn skulle begärt pengar, och jag har nog
undrat huru Herrn har kunnat bärga sig så
utan, som jag wet at Herrn har warit; det är
beskedligt at så weta hushålla.” Jag betalte så
walmaret till den i brefwet nämnde Person,
samt skref swar med honom och tackade för
hans wänskap.

En ny landsman hade nu återkommit till
Staden, nämligen: Den så mycket berömda
och omtalta Magistern Nicodemus Berg-
stedt, som nu hade kommit ifrån sin Condi-
tion på Åland, och hade tagit qwarter i nästa
grangård, hos en gammal Enka. Denne up-
waktade HofrättsRådet, hwarwid ock jag
kom i hans bekantskap, så mycket mera som
han war född Wästerbottninge och Pithe=
bo. Och blefwo wi innan kort rätt förtroliga
wänner; ty wåra tänkesätt och humeurer
stämde öfwermåttan wäl öfwerens. Wi blef-
wo derföre ock innan kort Bröder. om ho-
nom framdeles mera.

Hos unga Kreander feck jag den 16. tilfäl-
ligt wis höra, at Farbror Callmeijer hade ytt-
rat sig, at han framdeles ärnade taga mig till
Informator för sina dottersöner Små Cousi-
nerna Calloander, denna underrättelse war
mig ej synnerligen till behag, för den orsa-
ken, at jag wiste at dessa små woro styfwa
piltar och hade fått lefwa nästan i sjelfswåld,
samt woro Farbrors och Fasters ögnastenar,
och skulle aldrig få behandlas med någon den
minsta stränghet; Men om Farbror skulle til-
bjuda mig denna Condition, såg jag mig ing-
en utwäg, at kunna neka at emottaga den
samma, hwilket wore högst otacksamt af
mig, efter så många åtnjutna welgerningar:
men ehuru denna Condition äfwen blefwe
Academisk, så fant jag dock straxt tydeligen,
at jag aldrig hade at förwänta en sådan lön,
som jag nu hade nämligen 100. plåtar. Dock
war jag glad at jag härom förut blef under-
rättad, så at jag kunde bereda mig på ett tjen-
ligt swar, om saken skulle proponeras.

Såwida jag af Magister Sædenii nyss anförda
bref såg så liten dager till entré till at blifwa
Präst i Hernösands Stift, så tänkte jag för-
söka at få blifwa Präst på något annat ställe.
Jag beslöt derföre at anhålla om HofrättsRå-
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dets recommendation till någon vocation,
hwilket jag gjorde den 27. Februarii. Men jag
feck intet något synnerligt hugnande swar;
”jag wet nu intet”, sade han, ”något lägligt
tilfälle; men man får wäl se hwad en framtid
kan gjöra, dock är det så fult med Prester
förut så at jag ej ser hwarest något tilfälle
skall yppa sig.” Och härmed feck jag wara
nögd den gången.

Ifrån Eeken feck jag nu följande bref.

”Öfwertygad derom, at Bror gärna tjenar
menniskor, och i synnerhet sina wänner; ta-
ger jag mig den dristigheten at beswära Bror
med en Commission. Det har nu fallit mig
in, at försöka min lycka på Lotteri. Jag anhål-
ler derföre, at minHerr Bror wille wara guns-
tig och å mina wägnar uphandla 3. halfwa
lotter, af Borås Lotteri. Priset på hwarje lott
är 1. D: 28 [öre] Kopparmynt. Sedan LottLis-
tan ifrån Swerige öfwerkommit behagade
Bror genomögna densamma, och sedan aver-
tera mig om några winster på nämnde lotter
utfallit. Jag försäkrar at Brors beswär härwid
skall blifwa betalt, om winsten blir ansenlig.
Wid Min ankomst till Staden post festum
Paschalem skall jag ärsätta Brors kostnad.
N:B: Min beurce är a la spa. Förblifwer &c:
N: H: Eek.”

Anmodad af en så god wän drog jag aldeles
icke i betänkande, at göra för hans räkning
den begärta uphandlingen, som kostade 15.
sk:. Jag underrättade honom i bref härom,
och tog äfwen för min del några lotter på för-
sök.

På en bok auction uphandlade jag tre böcker
bland hwilka en war Cornelius Nepos, det
war twå exemplar den bättre ropte en annan
Student in för mindre pris, och jag fastnade
för den sämre för högre pris; men när jag
skulle lösa ut den; så feck jag den bättre; jag

sade wäl; ”jag tror knapt at det war den där,
som jag ropte på”; men feck till swar, at så-
wida jag hade betalt mera, så war det billigt
at jag borde få den bättre och dermed war
jag ganska nögd; men när den andra Studen-
ten kom, så blef han misnögd. Han kom till
mig och wille återbyta boken, då jag uprik-
tigt underrättade honom, så wäl om mitt
som auctionistens tal härom, med tillägg, at
om han ändock wore aldeles misnögd, så
wore jag willig at byta; men när han hörde
tilgången, at det blott war Auctionistens fel,
så förklarade han sig nögd at behålla den
boken som han hade fått, hwaröfwer jag blef
glad och tackade honom.

Jag hafwer pag 757. denna Boken nämnt om
en Student wid namn Fjellman, han war lapp
född och ganska fattig, ja så aldeles, at han ej
hade det minsta at lefwa utaf. Professor Bill-
mark hade födt honom någon tid, men han
kunde och wille icke för altid göra det. Han
hade länge wäntat at få sig tilskickat Lappska
Stipendium, men det war förgäfwes, och
pengar behöfde han äfwen till annat än mat.
Professor Billmark kallade därföre Nation til-
sammans och anhölt hos oss på hans wägnar
at han måtte få låna något utur Nations Cas-
san, det wi måtte bewilja – hwilket skedde
twå till tre särskilta gånger så at till slut war
han skyldig öfwer 20. R:D: hwilket framdeles
loftes betalas; antingen igenom det wäntade
Stipendium eller hans löner på Conditioner.
Han hade ett besynnerligt sinnelag och hu-
meur, det jag ej kan beskrifwa, åtminstone
tyckte jag rätt mycket litet om honom. Jag
hade lånt honom en tid Sjögrens lexicon;
men måtte till slut begära igen honom eme-
dan jag fruktade at aldrig få se honom mera.

Den 26. Martii utbekom jag mitt Stipen-
dium för en termin, och fast det ej steg till
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högre än 1. R:D: 32. sk:. ty jag feck blott hälf-
ten, så war det dock ett godt understöd för
mig.

Den 30. i samma månad hände mig en
olycka, hwarigenom jag så när hade blifwit
för all skam för alla bekanta och kända; och
kanskje ett ordspråk för hela Staden. Jag
geck upp på Academien klåckan tre på efter-
middagen efter wanligheten för at afhöra
Professor Porthan, och kände ej till det min-
sta ondt; men jag hade knapt sutit där en
qvart timma förr än det aldra häftigaste di-
arrhé anföll mig ja så, at jag med yttersta
möda kunde hålla mig. At stiga upp och gå
ut wille jag för ingen del, dels för mina kam-
merater skull, som då alla skulle gapa på mig,
dels ock, och förnämligast för Professorn
skull, som jag fruktade skulle förtryta det,
eller uttyda det såsom jag endast wille fut-
tera mig öfwer hans föreläsning och förakta
den samma, såsom wore den intet wärd at af-
höras, hwilket jag för ingen del wille at han
skulle tro om mig. Jag beslöt derföre at af-
bida slutet och samla de yttersta krafter;
men så satt jag också där i yttersta wånda
och med största swårighet och war flera
gångor ärnad at stiga upp och gå; men grep
dock till tålamod och blef qwar; och aldrig
har någon timma i hela min lefnad warit så
lång, som denna. Änteligen slöt Professorn
och geck, mig till störst glädje. Och jag war
ej sen at förfoga mig ut; men hade jag swårt
at hålla mig förut, så blef det ännu wärre när
jag skulle gå utföre trapporna; dock geck det
äfwen där lyckligt. Jag tog min retraite ifrån
alla för at gå till närmaste kända ställe i Pro-
fessor Lefrens gård, hwarifrån ej mera åter-
stod än cirka 40. a 50. steg. Men då jag skulle
gå utföre bogårds porten, hwarest ock war
några trappsteg, så hjelpte ingen anwänd
möda; utan alt slapp löst, och på det bestäm-

da rummet afbördade jag mig det öfriga,
hwarest det blef ett sådant före, at om någon
i mörkret efter mig satte sig där, så lärer han
fått minas at han hade warit åstad. Sedan
sprang jag de mäst aflägsna gränder, på hwil-
ka jag trodde at knapt någon menniska geck
och kom lyckligt hem utan at någon feck se
eller weta min bedröfweliga belägenhet och
tog min tilflygt i bryggstugan. En mycket
beskedlig piga Caisa vid namn, ropte jag åt,
för hwilken jag klagade min nöd bad henne
at utur min kammare bära till mig andra klä-
der, så at jag feck ömsa på mig andra rena,
öfwertalte Henne at rengöra de andra, samt
för all ting at tiga dermed för hwilket alt jag
mutade henne med 8. sk: och war glad, at jag
kunde hålla det dolt.

Dagen efter reste jag på landet till Saus-
tila, och hade i sällskap Jungfrun, som war
hushållerska på landet, under wägen war jag
ock ansatt af samma olägenhet, så at när
drengen körde aldrig så litet hårdt och wä-
gen war ojämn, så måtte jag stadna och gå
till skogs, hwaröfwer jag blygdes för jung-
frun ehuru jag lät henne köra några steg un-
dan; Men sedan började jag at blifwa bättre.

Ändamålet till min utresa på landet denna
gången war, at jag dagen efter eller den 1.
April skulle till tinget at wittne i saken an-
gående wargen i Saxen emot drengen, som
Hofrättsrådet hade instämt (Se pag: 782. =83
=85 =86. 2:dra Bok:) Detta war andra gång-
en, som jag skulle wittna inför någon rätt.
Hofrättsrådet war förut utrest på landet och
wi fölgdes till tingsstället. HäradsHöfdingen
war den samma Ahlström som war min rese
kammerat ifrån Björneborg, (Se pag: 688.
2:dra Bok:) hwilket bidrog mycket dertill at
jag war fri och munter; wargsaxen hade wi
äfwen med för at wisa rätten dess styrka och
storlek at kunna hålla wargen, Den hade en
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styf fjäder men war dock af de mindre. Jag
berättade hela förloppet, men war dock nå-
got orolig, ja så, at jag swettades, icke derföre
at jag fruktade för wittnes målet, eller twe-
kade om hwad jag borde säga; utan för den
stackars enfaldiga och menlösa drengen
skull, som jag efter min öfwertygelse trodde
wara oskyldig; Det jag tycktes kunna sluta af
hans enkla och enformiga tal, som smakade
af så mycken upriktighet: Det wore synd,
tänkte jag, om han stackare skulle lida nå-
got helt oskyldig. 

Under wittnes målet lärer jag förhållit
mig mera fri än jag hade bort, hälst wid sax-
ens upspännande; ty fick jag af HofrättsRå-
det följande påminnelse: ”Herre! man bör stå
med aktning inför Rätten.” Denna påmin-
nelse gjorde mig något litet flat, såwida jag
ej tycktes hafwa något felat åtminstone ej
wetterligen; men jag sökte dock at rätta mig
i det som jag trodde han syftade på. Efter
wittnesmålet blefwo parterna utwista och
jag fölgde äfwen med HofrättsRådet i en
kammare, hwarest han yttrade sig; ”Jag ser
förut hwad härpå resolveres; ty härpå kan
med skäl intet annat utslag fällas, än at han
ålägges, at gå wärjemåls eden.” Han gissade
rätt, utslaget blef sådant, då HofrättsRådet
påstod, at han först af Presterskapet måtte
underwisas om edens wigt och wärde, som
biföls, hwarefter drengen geck eden och be-
friades, som gladde mig.

Jag mins nu icke wist om jag straxt åter-
reste till Staden eller om jag förblef på lan-
det öfwer Påskhelgen. Åtminstone mins jag
ej något hände angående Mademoiselle Ra-
benius annat än at jag war glad at åter få se
henne och dela ögonkast med Henne.

Så snart jag war återkommen till Åbo
sökte jag, få se lottlistan för Borås Lotteri,
och fant at så wäl jag, som Eeken hade för-
lorat wåra Lotter.

Nu beswarte jag mina nyss förut anförda
bref ifrån min Far och Magister Sædenius,
till den sednare skref jag som följer.
”Tit:

Med mycken fägnad har jag haft äran in-
händiga Tits öma bref af den 25. Januarii,
hwilket är den lifligaste Copia af sin ädel-
modiga och ömtänkta Auctor. En planta
wårdad och danad, af en Sædenii hand wore
jag då wisserligen ej wärdig at wara om jag
icke med innerligaste tacksamhet skulle är-
känna och wörda Tits, jag må ej säga blott
wänskaps utan mer än faderliga omwårdnad,
och mogna och trogna råd at lära finska
språket.

Saken har jag tagit i öfwerwägande, hwil-
ket ock är endaste orsaken hwarföre jag så
länge har drögt at beswara brefwet; hwarföre
jag ödmjukt anhåller och hoppas, at en sådan
min försummelse gunstigt ursäktas. Jag har
då, som sades öfwerlagt Tits mogna råd, och
finner också fulla styrkan af Tits raisone-
ments, samt at det wore ginaste wägen för
mig till en hastig timmelig lycka. Men oak-
tat alt det, så kan jag ej öfwertala mig dertill;
ty jag tror mig ej capable at kunna lära fins-
kan så grundeligen, at jag rätt skulle kunna
upfylla alla de öma pligter, som en Präst bör
och möijeligen kan upfylla. Snart torde man
wäl komma så långt, at man skulle lära sig
stappla fram en predikan; men det är den
minsta delen af en Prästs skyldigheter. Huru
många Sockenbud skall man icke fara på
hwarest en döende syndare ropar: Ach wisa
mig wägen till min frälsare! Och huru
många ängsliga förtwiflade och samwets
swaga komma icke och säga: Ach gif oss go -
da råd! Och när man då hwarken kan för stå
dem ej heller sjelf meddela dem sina tankar,
så kan imedlertid mången själ, som kanskje
kunnat räddas, gå förlorad; men ändock
heter det: Deras blod will jag kräfja uti din
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hand.125 Och säger man: jag har gjordt dertill
hwad jag förmådt; så swaras: I hafwen lupit
utan at jag kallat Eder, och predikat utan at
jag budit Eder. Och suponera nu, at jag blef-
we finsk Präst, så torde jag, fast jag i början
wore swag i språket innom 6. a 7. år till det
minsta blifwa rätt ferm deruti; men huru
många kunna icke under den tiden gå förlo-
rade, hwilka annars hade kunnat tillrätta
bringas om jag wäl hade kunnat språket,
hwilket således komme at bindas på mitt
samwete. Dessa, med flera, tyks mig wara
oomkullstötliga skäl, som göra, at jag ej kan
blifwa finsk Präst. Min lycka må imedlertid
blifwa hurudan som den wälgörande Försy-
nen hälst will skicka den. Har han utsedt
mig till Präst; så hittar han wäl på utwägar
at hjelpa mig dertill. Emedlertid will jag helt
förnögd och med tolamod afbida denna hans
hjelpe=stund. Herren hafwer redan ganska
underligen hulpit mig fram, och fört mig på
så underliga wägar, som jag icke en gång har
kunnat dröma om, och jag hoppas at hans
hand icke heller härefter är för kort. Mitt
walspråk har derföre warit och är: Fast lyck-
an sker mig ej i dag, så sker hon dock i mårgon;
hwad Gud försedt, blir mig betedt fastän det
synes dröija; jag tror förwist at han mig sist till
äro will uphöija. Angående Umeå och hem-
bygden tänker jag så: kan jag där blifwa
Präst, så gör jag det gärna; men får jag här,
eller på något annat ställe i Swerige någor
emploié, så ser jag det häldre. ===

Twenne bref ifrån Eeken feck jag ock
denna tiden i hwilka han anmodade mig at
uphandla för hans räkning 12. halfwa lotter
af ett 10. tahl, hwilket war för sent at för
April månad efterkomma, ty handlade jag
dem för Maji Månad, och kostade till sam-
mans 1. R:D: 32. sk: hwarom jag i bref under
rättade honom.

Ifrån Ekelöf hade jag äfwen bref som

skrifwer ibland annat följande.
=== Complimenter: ”Skulle det hända, at

Bror finge någon Academisk Condition i
commission så suplicerar jag ödmjukeligen,
at bror är god och låter mig få weta deraf,
hwilken grace jag aldrig, så långt förmågan
sträcker skulle underlåta at aftjena.” ===
Hälsningar och beslutet.

Jag ansåg för half löiligt at jag blef anmodat
om at förskaffa honom accademisk condi-
tion, och at han trodde at jag skulle få sådant
i commission likasom föru Fagerberg och
Bastman (Se pag: 233. 281. =82. =83. 2:dra
Bok:) och feck jag äfwen af honom i öfwer-
skriften heta gynnare, likasom jag hade warit
en betydande Matador, hwilket alt dock på
sätt och wis något litet smickrade mig. Jag
beswarte hans bref och låfte bjuda till, at
skaffa honom en Academisk condition, om
han wore något hemma i Fransyskan eller
finge tilfälle at lära sig den samma. m:m: Jag
bad honom äfwen skrifwa mig ett betyg, at
Hägerman hade satt sin bok i pant hos mig
och ej lånt mig den.

Den 23. April war HofrättsRådet von Glahn
buden at spisa middag hos oss, hwilken, när
han wid min ankomst i matsalen, feck se
mig, kom straxt till mig, och sade: ”Ach se
där den honetta och beskedliga Herrn, som
frälste mitt lif, at jag icke åkte ned i waken.”
(Se pag: 781. 2:dra B:) Han tog sedan min
hand med en utmärkt glad och wänskapsfull
min och fortfor: ”tack skall Herrn hafwa för
denna ädla gerning, i all min tid kan jag ald-
rig glömma denna wälgerning eller nånsin
förgäta, at Herrn Har frälst mitt lif. Hwad
heter min Herre? jag war så aldeles conster-
nerad at jag plötsligen förgat at fråga Herrns
namn, wid det tilfället, ja om jag kan så will
jag göra Herrn alt godt.” m:m: Öfwer en så
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utmärkt höflighet och betygad lifligaste
wänskap blef jag half skamlig, och kom mig
ej stort till at swara, sade blott mitt namn,
samt betygade, at det lilla som lyckan hade
tilskyndat mig till at göra till Herr Hofrätts-
Rådets frälsning war ej mer, än som ålåg
hwar och en, och som hwem som hälst, som
i mitt ställe warit, hade gjordt. Det war för
mig dock ej ett ringa nöije, at hafwa förwärf-
wat mig en sådan mans fullkomliga tilgif-
wenhet och wänskap, och äfwen gladde det
mig at hem Herrskapet isynnerhet min Pat-
ron hörde och såg hans betygade wänskap
emot mig. Med lika wärma i ord och åtbörder
bemötte han mig också sedan hwar gång han
träffade mig antingen hemma hos oss eller
annorstädes. 

En annan gång häcklade äfwen HofRättsRå-
det ett mitt menlösa yttrande. Wi sutto och
spisade och par främmande Personer woro
äfwen där, då HofrättsRådet beklagade sig, at
hans dräng hade gjort honom det eller det
sprattet, antingen han hade fördärfwat nå-
got eller annars gjordt orätt. Jag swarte då
helt menlöst och oskyldigt: ”det war icke
drengen Herr HofrättsRåd, utan Betjenten;”
ty jag tänkte: den oskyldige bör icke upbära
skulden för den skyldige. Derpå swarte Hof-
rättsRådet helt sträft: ”Jag wet ej någon skil-
nad på dreng och Betjent, jag består mig intet
annat än drengar, eller hwad må han wara för
en betydande Herre.” m:m: Då jag märkte at
min lilla anmärkning togs så illa upp, så tog
jag det partiet at tiga; och tyckte mig ej haf-
wa så orät; ty fast än en betjent ej anat är än
en dreng, så är han dock ej det samma i egen-
telig bemärkelse; den enda skilnaden är, at
den ena går i dagligt arbete; men den andra
passar up sin Herre. Detta kände jag wäl ock
altför wäl och utan at sätta derpå något rang=
wärde, så tyckte jag dock at benämningen ej

war orätt för at skilja personerna åt. 

Den 29. April träffade jag Farbror Callmeijer,
om jag rätt mins, på gatan. Han yttrade sig då:
”Bror Stenberg, jag har utsedt dig till Infor-
mator åt lilla Calle min dotterson hwad säger
du om det? Jag will hafwa dig som känner
honom och som jag tror kan med saktmod
och lämpa lära Homom.” Jag tackade för hans
godhet och mig wista förtroende, och tillade:
”jag är dertill så willig som skyldig, allenast
jag på något wackert sätt kan slippa lös ifrån
HofrättsRådet Ehremalm.” Annat swar wå-
gade jag ej gifwa. Farbror swarte: ”jag behöf-
wer dig ej ännu; ty han är för ung dertill; men
efter ett år, så will jag, at han skall börja läsa,
och då will jag hafwa dig framför någon an-
nan.” Jag tackade och sade: ”dessförinnan kan
jag wäl blifwa entledigad ifrån min nu wa-
rande Station.” Men war innom mig glad öf-
wer detta upskof, ty dessförinnan, tänkte jag,
kan jag wäl på något wackert sätt undslippa
denna condition, och hwarföre jag det öns-
kade ses pag: 800. 2:dra Boken.

En dag kom Regements Pastorn och Dom-
prosten Adjunct Herr Montzelius till oss och
wille tala med HofrättsRådet som för ögna-
blecket ej war hemma, hwarföre han i min
kammare måste wänta någon tid. Min kam-
mares belägenhet war denna. Wid sidan af
Stenhusets förstuga war dörren till min kam-
mare, derifrån en dör till Jungfru Timenias
kammare och så en dörr till köket, hwarifrån
war en utgång på gården. Dessa rum woro af
trä. När Herr R. P: Montzelius såg dören till
det andra rummet så frågte han hwad det
wore för rum näst intill, jag swarte at det war
Jungfruens och pigornas kammare. ”Är dör-
ren då öppen?” frågte han ”Han kan wara öp-
pen” swarte jag ”när man will ibland; när som
det är mycket främmande för at då kunna gå
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med maten igenom min kammare; men an-
nars är han i så måtto stängd at de hafwa en
kasthake på dören i sin kammare, och jag har
denna stora trä taflan, hwarpå mina Disciplar
läsa geometrien, altid hängd öfwer dörren.”
”Men detta” fortfor han ”är ganska illa stält
at den dörren skall wara öppen och bör aldrig
wara.” m:m:. Jag förstod straxt hans mening
men låddes ej begripa honom, och tänkte hos
mig sjelf: har man ej sjelf af egen drift en ren
dygd i själen så göra lås och bom alsintet till
at afhålla till saken; och om de ock för en
liten tid skulle hindra så finna altid de lösak-
tige någon wrå at lägga sig på. Ty swarte jag:
”jo han är altid stängd, som sagt är och de gå
altid med maten öfwer gården; undantagan-
de någon enda gång när det är mycket främ-
mande och det är mycket brottom.” Men han
fortfor ändock med sitt påstående, at det war
ganska illa stält. Hwarwid jag tänkte du är
ock mycket mistänksam.

Jag måste ärkänna at ehuru menniska, och
således underkastad menniskliga böijelser; så
har jag dock orsak at tacka Gud, som alt hit-
tils såsom ock sedan hade gifwit mig gåfwan
at wara Herre öfwer mig sjelf, så at aldrig det
minsta tildrog sig emellan mig och någon
flicka som syftade åt den lösaktiga sidan, ja
icke så mycket at jag skolat taga någon i
hand en gång mycket mindre mera. Det kan
icke åt ett sådant håll förklaras, at jag en
mårgon på jungfru Timenias namns= eller
födelse dag geck in i hennes kammare (ty
dörren war då öppen) och för at gratulera
henne låddes wilja binda henne medan hon
ännu låg, hwarwid jag, till min indre förar-
gelse, märkte några hjertats ömhets rörelser,
dem jag wisserligen ej unnade henne; några
lösaktighets känslor war det aldeles icke.
Men det förtröt mig at jag ej skulle kunna
narras så mycket som detta war med ett fritt

och ledigt hjerta. Men snart förestod mig en
swårare strid hwarom nedanföre. Se pag: 822.

HofrättsRådet hade ock hos sig en half -
wuxen gosse wid namn Appelqvist han war
oäkta och kallade sig först Appelgren efter
sin Far, men HofrättsRådet wille icke at han
skulle kalla sig så; ”ty”, sade han: ”det är ett
adeligt namn.” hwilken Adels högfärd och
swartsjuka om namnet föreföll mig löijelig
och dåraktig. Denne war mycket litet kun-
nig i läsning; ty bad hans mor mig derom, at
jag måtte taga emot honom och lära honom
något litet, hwilket jag åtog mig, såwida Hof-
rättsRådet icke war deremot; och efter han
war fattig, så tyckte jag at det war en barm-
hertighets gerning, som ålåg mig, hälst jag
bodde i gården, så at jag wid mellanstunder
kunde hafwa läglighet dertill. Men jag hade
knapt haft honom om händer sju dagar, förr
än jag feck ärfara at jag hade fått en styf pilt
at göra med; han hade ingen hog till at läsa,
war färm till at ljuga och olydig. Jag försökte
både på wackert och alfwarsamt maner, men
förgäfwes. Den 4. Maji på förmiddagen tänk-
te jag at sätta någon skräck och wärkelig
räddhoga uti honom. Nu war det ibland mitt
bruk, at när jag wille aga mina Disciplar, at
låta dem sjelf gå efter riset; jag slog dem der-
före icke, om icke twå eller tre slag, utan jag
gjorde det derföre, at det så mycket mera
måtte röra deras sinne och skämmas när de
sedan måste sitta och skyldra med riset; eller
något annat slikt, som rörde deras ambition,
at derigenom wäka deras åhåga och flit. Nå-
got sådant företog jag äfwen med Appel-
qvist, och jag mins noga, at jag den gången
aldeles icke war ärnad slå honom. Men han
war så stursk, at jag aldeles icke feck honom
till at göra det jag wille, at gå efter riset, eller
sitta och hålla det: och det war just denna
gensträfwigheten och olydnaden som jag
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wille taga utur honom. Men i det stället at
lyda mig, så sprang han ut på dören. Då blef
jag ond och sprang efter, han lopp förut och
jag efter upföre gården, så upföre en stege på
taket och jag efter; änteligen hant jag ho-
nom, i wreden slog honom omkull och gaf
honom några slag med handen, hwarefter
jag geck ned och war på det högsta upretad.
Men det war ej nog med denna förargelsen;
När jag såg at ingenting annat wille hjelpa,
så tog jag det beslutet, at wid bordet om
middagen klaga på honom för HofrättsRå-
det, i tankan at få något stöd af honom till
at kufwa Appelqvists sturskhet och olydnad,
den jag beskref i hans egen närwaro m:m:
Men huru flat blef jag icke då jag i stället för
ett förnuftigt biträde till at kufwa hans
hårdnackenhet, sjelf feck bannor af Hof-
rättsRådet, sedan han först likväl hade bort-
wist Appelqvist ned i ett swep ärende,
hwilket war det enda förnuftiga af Hofrätts-
Rådets upförande wid detta tilfället, som
dock något litet solagerade mig. Innehållet
af hans bannor mins jag ej, men summan
deraf war at jag ej hade hanterat honom rätt,
då jag ej kunde styra honom at jag skulle kla-
ga. m:m: hwilket på det högsta förtröt mig,
hälst jag wiste med mig, at jag på intet sätt,
efter min öfwertygelse, hade förgått mig,
annat än at jag sprang för långt efter honom
och i ifwern slog honom något litet, hwilket
jag sedan straxt något litet ångrade, ehuru
han det så wäl förtjent hade. Jag måste såle-
des helt tyst sitta och bära upp hans bannor
helt oförskylt, hwarpå jag hwarken hade
mod at swara, ej heller wille; ty jag fant at
mina ord aldrig skulle blifwa hörde. Men
tänkte: om du hade warit i mitt ställe, så
hade du långt mindre tålt, (ty jag kände dess
snarstickenhet), och kanske hanterat ho-
nom långt wärre. Detta war för mig så
mycket mera chagrainant, som jag blott af

medlidande och för intet hade åtagit mig at
lära honom, och tycktes således göra en
barmhertighets gerning. Alt hwad jag swar-
te, om jag rätt mins war, at jag ej widare wil-
le befatta mig med honom. Jag tyckte mig
mycket lätt kunna uträkna orsaken till Hof-
rättsRådets bannor; ty antingen hade Appel-
qvist sjelf förekommit mig och förut sqwal-
rat för HofrättsRådet på mig och beskrifwit
saken på en för sig gynnande sida, och såle-
des intagit dess sinne, eller ock hade Fru Ce-
dervald, som war en äkta sqwallerbytta,
gjordt det samma, efter det som hon kunde
hafwa hört igenom wäggen och således be-
skrifwit det mig till nackdel; ty någon an-
nan kunde det icke wara.

En Student en Smålänninge wid namn Berg-
gren Bror till den som är nämnd pag: 506.
2:dra Boken hade jag denna tiden blifwit
något litet bekant med. Denne hade en Aca-
demisk Condition och läste för twenne Her-
rar Carpelaner, men hade nu beslutit, at
lämna denna och så resa hem till Swerige.
Derföre anstälte han en liten Auction hälst
på böcker, som han intet tyckte sig behöfwa;
och då auction icke wille aflöpa så wäl som
han wille så blef han mislynt, och sade: ”de
Skola låddas wara mina wänner och intet
kunna tjena mig så mycket, at de skulle ropa
på Auction för at höija priset.” m:m: Nu wo-
ro mycket få närwarande som kunde ropa på
böcker, då det altid är en naturlig fölgd, at
auction måtte gå lamt; och det ännu mer när
han intet förut hade upsatt någon lista på de
saker, som förauctioneras skulle; utan skulle
då först framsöka om hwartannat, det som
föll honom in. Jag förundrade mig öfwer den
oordning han hade; och tänkte: om jag nå-
gonsin kommer at låta förauctionera något,
nog lärer jag förut uprätta en ordentelig lista
och ställa persedlarna i orning och numme-
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rerade. Och hwad hans mislynthet, at man
intet ropte angår, så tycktes mig, at hwar och
en på en auction äger frihet at ropa efter god-
tycko och behag, alt efter råd och förmögen-
het, och at ropa blott för at höija priset när
auction går lamt, är det samma, som at wara
säker på at man stannar för alla Persedlarna.
och det wore ju at så tjena en wän, at man
skadar sig sjelf. Till slut gaf Berggren mig en
bok kallad Schotti Itinerarium Italiæ,126 den
jag gladdes öfwer; men den hade warit myc-
ket wärd om alla tabeller och planger icke
hade warit borttagna utur henne.

På ett nations möte hos Professor Billmark
en dag denna tiden war en af wåra Theser, at
Gud bewisar sin långmodighet och barmhertig-
het i det han aldrig straxt straffar syndare; utan
lämnar dem tid till bättring, hwilken på Swen-
ska ventilerades. Jag opponerade häremot
och påstod, at Gud ibland straffar på färsk
gerning, och androg till bewis det exempel,
som jag nyss hade läst i Stockholms Posten,
huru som en tjuf i England, som hade stulit
ett stort får, i det han det bar hem på sina
axlar mötte en hög gärdesgård och wille kasta
gumsen förut öfwer honom, då repet, hwar-
med han hade bundit gumsen fastnade om-
kring halsen på tjufwen, hwarigenom han
hängde sig sjelf, han på ena sidan och fåret
på den andra, och igenfann där död. Härpå
feck jag till swar af Professor Billmark såsom
wår Præses: ”Är då Herr Stenberg säker och
wiss på sig, at den mannen första gången
stal?” Denna frågan kom så oförmodat och
owäntat för, at jag, som tycktes hafwa ett så
säkert och oomkullstöteligt bewis, blef helt
flat och stum och kunde ej swara annat än
”nej”. Häråt roade wi oss sedan rätt mycket
och anmärkte: huru ett nätt och artigt infall
ibland kan nedtysta en opponent.

Bland dem, som på Academien afhörde Pro-
fessor Billmark tillika med mig woro twå
eller tre Herrar, som på hwarjehanda sätt
stimmade med hwarannan under Profes-
sorns föreläsningar, än pratade de, än hwis-
kade, skrattade de, stöttes och nappades,
hwilket blef ju längre ju wärre och gröfre
den dagen som sednare kom; och jag und-
rade högeligen huru Professorn så länge kun-
de sådant fördraga; för min del förtröt jag
det högeligen at de ej skulle hafwa bättre
wett; jag såg tydeligt at Professorn aldrig
kunde wara så blind och döf at icke han
skulle märka deras uptåger, fast de trodde
annat och litte derpå at han läste innantill
hwart ord af sin föreläsning; och följakteli-
gen ej hade tid, at se på dem. Af samma or-
sak fruktade jag at han ej så noga skulle
kunna skilja emellan de brottsliga och oskyl-
diga, och således anse oss alla för lika brtts-
liga; ty satte jag mig altid afsides ifrån dem.
Änteligen tröttnade Professorns tolamod, då
han stannade mitt i föreläsningen, och bör-
jade banna dem efter som de förtjent hade
och det rätt alfwarsamt hwarwid de blefwo
nog flata och eldröda i ansiktet; Hans ord
woro skarpa och innehållet sådant, som man
kan föreställa sig, at om de ej för annan or-
sak gingo upp, så kunde de wäl wara deri-
från. m:m: Jag för min del, ehuru oskyldig
jag än war, kände dock huru jag rodnade i
ansiktet, hwilket, när Professorn, förmode-
ligen märkte på mig och kanske någon an-
nan oskyldig, så förändrade han sitt tilltal,
som hittils warit generelt, och således såsom
till alla; i så måtto: ”Jag ser och känner rätt
wäl hwilka som äro skyldige ibland Herrarna
och icke, och som jag egänteligen menar.”
men icke nämnde han dem. För at så mycket
mera öfwertyga Professorn om min oskuld
och tilfredsställa mig sjelf, så beslöt jag, at
samma dag på eftermiddagen gå till Profes-
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sorn. jag gjorde så, och han war rätt gunstig;
betygandes at han för ingen del gaf mig
någon skuld ty han såg nog wäl, hwilka som
woro obeskedliga och icke, hwaröfwer jag
blef ganska nögd och tilfredsstäld.

Hos Broman feck jag en dag höra at en
UmeåBo, wore här i Staden, en Fru, gift med
en som han kallade Finberg, som skulle wara
något wid Hofrätten. Jag blef häraf nyfiken
at få weta hwem det wore, och önskade at
närmare få lära känna Henne, och kände
mig redan glad öfwer at få råka en ny Lands
bo. Den 16. geck jag derföre till Broman och
anmodade honom, at han såsom bekant i
huset måtte följa mig dit; ty jag wille nöd-
wändigt göra visite hos henne. Jag kom; men
kände Henne icke förut, och feck höra at
hon hette Catharina Sophia Möller, Syster
till Rådman Möller i Umeå, samt till Handels
man Jacob Forsells Fru. Men hon kände mig
wäl; ty hon hade ett år warit hemma i Umeå
under den tiden, som jag war hos Magister
Sædenius, ett eller twå år förr än jag reste
bort. Jag blef mycket wänligt emottagen och
det blef wäl ansedd at jag gjorde Henne vi-
site. Derefter förnötte jag då och då någon
ledig stund hos dem, och want så wäl hans
som Hennes wänskap.

Nu får jag berätta om den strid hwarom är
ordat pag: 814. Det blef af mig af någon be-
rättad; at Jungfru Timenia, som ofta mycket
passade upp HofrättsRådet, icke allenast af
honom blef brukt till säng kammerat för ett
ögnableck då och då när de så kunde komma
deråt; utan ock på samma sätt af Hans= eller
åtminstone Secreteraren Cedervalds Betjent,
Hwilket jag aldeles icke tyckte om. Men ef-
ter någon liten tid, så upsteg ock hos mig
oförmodat den tankan, at jag ock skulle lika
lätt kunna öfwertala Henne till det samma,

hwarefter snart ett owanligt begär dertill
upsteg hos mig. Jag säger med flit owanligt,
ty utom det hwad jag har berättadt pag: 329.
och följande i Första Boken, så wiste jag ald-
rig utaf sådant förut. Wäl hade jag menskliga
känslor, och kunde tänka ibland: det wore
godt, at en gång blifwa gift; men jag hade
dock ingen swårighet wid at wara Herre öf-
wer mig sjelf, och öfwerwinna, sådana be-
gär, ty jag hade fast beslutit at helga mig åt
min hustru. men nu war det så owanligt häf-
tigt, och stärktes det utaf den lätthet at win-
na syftemålet, om jag allenast wille; hälst
dörren emellan wåra kamrar (se pag: 813.
2:dra Bok:) så lätt kunde öpnas. Detta oroade
rätt mycket mitt ömma samwete, och jag
stridde deremot på alt möijeligt sätt, samt
bad flitigt och ifrigt min Gud och frälsare,
at han täktes i nåde befria mig ifrån en så
swår frestelse; men det war länge förgäfwes.
Oaktat alt mitt bemödande, så låg dock den-
na saken mig ständigt i hogen, ehwad jag
hälst gjorde eller, geck; såsom wid bordet,
under läsnings timmarna med Disciplarna,
på gatan, på Academien, ja under det jag
qwäll och mårgon hölt bön med mina Dis-
ciplar, i kyrkan, och hälst när jag låg waken
om nätterna. I Kyrkan på den första derpå
kommande Söndagen sökte jag at anropa 
ifrigt om Guds nådiga hjelp; men tycktes 
ej blifwa bönhörd, så at jag war hart nära at
miströsta; dock uphörde jag icke at strida
och sucka till Gud.

Weckan derpå spisade HofrättsRådet bor-
ta en qwäll och kom intet hem; men han
wäntades fast än det kunde blifwa sent. Sam-
ma qwäl beslöt jag ock at en mårgon försöka
at gå ut på skytte och söka orrlekar, eftersom
det nu war den bästa tiden. Jag klädde der-
före mig färdig till utmarche och lade mig så
klädd at sofwa, på det jag så mycket lättare
måtte wakna och straxt wara färdig. Men nu
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hade Jungfru Timenia öpnat kammar mel-
landörren och geck då och då tyst igenom
min kammare till den dörren wid förstugan,
der hon ibland stod länge nog för at lysna
efter HofrättsRådets ankomst. Detta war
mig i mitt swaga tillstånd till ej liten förar-
gelse. Jag låddes länge sofwa och såsom jag
aldrig hade sedt henne; Men änteligen kunde
jag ej längre ligga; utan steg upp och geck till
henne, tog henne i famn, satte mig på min
kista och hölt henne i mitt knä; men gjorde
icke det minsta widare. Hon fattade straxt i
mitt lillfinger på högra hand hölt det häftigt
och war half darrande och swäfwande på an-
dedrägten, så at jag lätt märkte, at hon war
lätt på trån. Jag satt så någon stund och
stridde med mig sjelf, och talte icke ett ord
icke heller hon; till dess mina Disciplar bör-
jade röras i sängen; då jag steg upp och släpte
henne lös; ty jag war rädd, at de skulle wakna
och få se mig sitta så, det jag icke hade welat
för ganska mycket. Hon geck derpå bort och
jag tog min bössa och geck till skogs, såg en
orre den jag lurade på, men feck icke skjuta
honom. Och då jag som bäst såg mig om så
war jag straxt bredewid en stor Herregård,
jag blef då rädd at jag skulle observeras af
någon; ty wände jag om och geck hem igen.

Min swåra frestelse fortfor ännu lika häf-
tigt utan upphör, så at jag rätt häftigt bör-
jade längta efter söndagen, för at åter i Her-
rans hus kunna få på mina knän anropa Gud
om hans nådiga hjelp och bistånd. Och då
den dagen kom war jag icke sen at gå i kyr-
kan. Der öfwerlämnade jag mig i Guds be-
skydd och hjelp så godt jag kunde och blef
ock fullkomligen hulpen, sedan min anfäkt-
ning hade warat i fjorton dagar, hwarföre jag
aldrig will förgäta at lofwa och prisa Herran;
ty ifrån den dagen och den stunden blefwo
dessa swåra anfäktningar på en gång och
helt och hållit mig ifråntagna, så at jag war

likaså fri som förr, och kunde utan minsta
känsla och frästelse, se och träffa jungfrun,
som alla andra. Detta gjorde dock så mycket,
at om det hitintils hade warit någon twe-
hogsenhet hos mig i anseende till Mademoi-
selle Rabenius, så beslöt jag nu helt wist, at
göra fullkomligt alfware deraf. Ty jag tänkte:
kan jag blifwa så lyckelig at blifwa trolofwad
med någon flicka, så hoppas jag at den om-
ständigheten, skall mycket hjelpa mig, at öf-
werwinna sådana frestelser i denna wägen,
så framt jag annars wille wara en sådan Per-
son wärdig.

En annan händelse war åter rätt löijelig. Jag
och Gislov gingo den 23. Maji och prome-
nerte med hwarannan ner åt Drottninggatan;
och när wi kommo ner i Nystaden, så blefwo
wi warse en nyss uppsatt stuga; men som war
owanligt liten, ja så liten, at wi just stadnade
för at bese och beundra henne; ty jag tror
knapt, at hon hant 4. alnar innom knutarna.
Som bäst wi så stodo och betygade wår för-
undran öfwer den lilla stugan, så öpnades
fönstret på henne, och en något gammalaktig
och nästan fuhl flicka satte ut sitt hufwud
och sade: ”Och så bor här ock en ensam
flicka i denna lilla stugan.” Detta war oss al-
deles oförwäntad; men Gislov war dock snar
at swara; men utan någon tanka derwid:
”Jaså, men hwad må tro hon har för ett
handt=wärk?” – Flickan: ”ja den som det
wiste.” ”Jaja,” swarte åter Gislov, ”wi äro intet
nyfikna.” och så wände wi oss ifrån Henne
och gingo wår wäg fram skrattandes med full
hals öfwer en så tydlig utmaning; ty en sådan
hade jag aldrig hört förr.

Straxt derefter woro Fru Rabenius och Ma-
demoiselle inkomna till Staden, som mycket
halp till, at befästa mitt nyss tagna beslut 
i anseende till Henne. Den 25. Maji woro
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mycket främmande till middagen hos Hof-
rättsRådet, så at jag och mina Disciplar ej
fingo rum wid bordet, utan åto i kammaren
innanföre salen. Där kom jag till at sitta så
lyckligt at jag igenom dörren feck beskåda
min Mademoiselle ansikte emot ansikte, och
så glömde wi icke heller bort at wäxla blick-
ar med hwarannan, som gjorde mig rätt
munter och nögd. Likaledes feck jag dagen
efter hugnas af Hennes öma blickar, och den
27. reste Hon och Hennes mor åter på landet
igen, wid hwilket tilfälle både hon och jag
woro rätt glada och nögda, öfwer det hopp
som bodde i wåra bröst.

Dagen efter kom jag i närmare bekantskap
med Gröndahl och blef bror med honom det
jag länge hade önskat. Då beslöto wi at en ef-
termiddag följas åt till Runsala Ö, LandsHöf-
dingens Embets Egendom, för at botanicera
det wi ock wärkstälte. Der feck jag se de aldra
wackraste vuer och trän med blomster; ja der
woro ställen mera lika en planterad trägård,
än en wild wäxande skog och fri äng. Flera
arter sångfoglar förnöijde wåra öron; men
isynnerhet war där en liten, som hoppade öf-
werst i träna, som söng framför alla förträf-
ligt och hade så mångfaldiga variationer.
Gröndahl, såsom fogel samlare, hade gärna
önskat at kunna fånga honom, men wi fingo
icke en gång rätt se honom ty han war så
rädd och liten och gömde sig så wäl emellan
löfwen. Gröndahl gissade, at det måtte wara
den så kallade finska Näktergalen. Ja här war
i mitt tycke ett jordiskt Paradis. Ty här wäxte
wildt Ek, Lönn, Lind, ja till och med Äppel-
träd hwaraf wi funno ett wildt wäxande midt
i skogen helt hwitt af blommor utom alla
andra wanliga löfträn. Här samlade jag åtskil-
liga örter, hwarefter wi spisade filbunke i ett
Torp. Men till slut hade jag dock där något
litet ledsamt deraf, at Gröndahl, war så lång-

som och låg och gräfde i alla stubbar och tuf-
wor efter insecter men jag hade lust at gå wi-
dare omkring och sedan hem. Han sade sig
dock finna en ganska rar insect. Änteligen
foro wi dädan hem igen. Wid hemkomsten
talte jag om för HofrättsRådet at wi hade
funnit ett äppelträd wildt wäxande på Run-
sala och wiste honom dess blomma, det han
ock förundrade sig öfwer. Men en dag heller
par derefter sade HofrättsRådet till mig:
”Herrn måste wara god och gå till Herr Cam-
mereraren Winter och berätta för honom, at
Herrn är den som har sedt ett äppelträ wildt
wäxande på Runsala.” Detta föreföll mig at
wara ett löijeligt och besynnerligt ärende, så-
wida jag ej insåg hwartill det skulle tjena,
icke heller feck jag någon widare uplysning
derom af HofrättsRådet; derföre hade jag ej
lust at gå, ty det förekom mig såsom jag med
ett sådant ärende wille agera en half narr;
men jag måste dock göra det och hälsade
ifrån HofrättsRådet, at han hade anmodat
mig at underrätta Cammereraren om ofwan-
anförde sak. Han tackade för underrättelsen,
och fortfor: at han ej hade welat tro det, och
at det hade warit stark dispute emellan Hof-
rättsRådet och honom derom; ”ty jag har så
mycket gått där at jag hade bort få se det om
så wore; men nu kan jag ej annat än tro.” Nu
insåg jag då afsikten af min beskickning och
war glad at HofrättsRådet ej härmedelst hade
welat spela gäck med mig.

Igenom Gröndahls åtgärd kom jag ock i
denna wår at prænumerera på Hoffbergs
wäxtrikes kännedom,127 som nu låg under
bok prässen, hwilket war den första bok,
som jag prænumeret på.

Wid annat tillfälle när jag war hos Gröndahl
föll samtalet på bättre eller sämre minne hos
menniskor. Jag beklaga mig då at jag wäl ha-
de haft och ännu hade godt minne at fatta
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och först lära, men at det war nog flygtigt, så
at jag snart åter förglömde det jag läste, m:m:
och jag wiste icke orsaken. Gröndahls swar
till slut af samtalet geck derpå ut, at minnet
ofta förswagas igenom ett olofligt umgänge
med könet. Ett sådant swar och förklaring,
eller mistanka kom mig så oförwäntat uppå,
så at jag blef helt flat och kom mig ej före at
betyga för honom mitt samwetes oskuld och
renhet i den wägen.

Den 1. Junii utbekom jag Borås Lottlista, och
fant af henne, at Eken blott wunnit 16. sk:
men det öfriga hade Han förlorat. Jag satte
derföre upp räkning på honom, afdrog dessa
16. sk: då han blef mig skyldig circa 1. R:d: 32.
sk: och tilsände honom den samma.

Af Cursorn blef jag nu tilsagd at jag den 5.
Junii skulle wara på Academien, såsom Pos-
terior opponens för Stipendii theser, Hwar-
wid Professor Lefren skulle wara Præses, och
Gislov, respondens. Jag feck då nytt bekym-
mer och bryderi, såwida detta war första
gången som jag publice skulle opponera,
hwarföre jag grufwade mig något, såwida det
war nytt och owant, at inför en allmänhet
tala ett språk som man ej wäl kände. Privata
collegia Disputatoria hade jag nog ofta be-
wistat och ofta ock warit ärnad at publice op-
ponera extra på Academien, hwartill jag
ibland hade upsatt oppositioner; men dels
war jag så timide at jag ej wågade bjuda till,
dels ock war någon djerfware än jag, så at,
om jag steg upp och wille tala, så woro flera
som gjorde det samma och woro mindre bly-
ga, ty behöllo de ock fältet. Nu måste jag
deran om jag wille eller intet; ty upsatte jag
mina Orationer och oppositioner så godt jag
kunde, och anmodade Magister Bergstedt at
öfwerse och corrigera det, som han ock gjor-
de och fant ej heller så mycket at ändra der-
wid, annat än at han tyckte, at jag hade warit

för mycket ödmjuk och submise. När den ut-
satta dagen kom aflopp det för mig skäligen
efter önskan, hälst jag ej feck wara widlöftig;
ty som tiden war snart förliden så påskyn-
dade Professorn at sluta.

Jag roade mig ibland med at wisla med mun
i likhet af trumpete ljud, hwilket annars
skulle wara mycket likt om jag endast kunde
få det något högre och gällare. Så roade jag
mig en dag i min kammare i min menlöshet,
när fru Cedervald satt i Jungfruns kammare
och hade där något at sysla, och dit mitt
wisslande mycket wäl hördes. Men snart
kom en beskickning ifrån nyssnämnde Fru,
med befallning: at jag skulle uphöra med
mitt wisslande; ty hon orkade icke höra det
längre. En sådan beskickning och befallning
ifrån henne föraktade jag; ty jag tyckte mig
icke i någor måtto stå under dess commando,
hälst jag förut hyste så liten aktning och
wänskap för Henne. Ty aktade jag litet hen-
nes beskickning; och wisslade likafult, en-
dast för at göra henne förtret, hwarpå hon
flera gångor ropte igenom wäggen och bad
mig tiga dermed, hwilket ännu mera förar-
gade mig, ty jag tyckte mig i det fallet äga
frihet at göra och låta efter behag henne
oåtspord. Derföre dels låddes jag icke höra
Henne, dels ock tystnade jag wäl när hon
ropte, men började åter efter en liten stund,
likasom i tankarna och såsom hade jag för-
glömt mig. På detta sättet retades jag med
henne en lång stund, till dess jag hörde, at
hon war blifwen wäl sticken och elack då jag
tystnade. Jag tilstår at detta war något litet
kitsligt utaf mig; men jag tyckte det wara så
wäl förtjent och lagomt åt Henne.

En annan dag någon tid derefter war Magis-
ter Bergstedt hos mig något sent på efter=
middagen då jag under wårt samtal om den -
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na Frun, yttrade mitt omdöme om hennes
caracter just sådant, som jag tycktes känna
henne. (Se pag: 702. Andra Bok:) men han tog
Hennes partie och wille icke tro mig; men
efter ett eller tu år sedan han bättre hade lärt
känna henne så måste han tilstå at jag hade
rätt. Jag mins intet om det war samma gång
eller någon annan dag när Magister Bergstedt
war hos mig, som Fru Cedervald kom in i
min kammare och bar en klädes=borste i
handen, då hon anmodade mig, at jag måtte
borsta Hennes klädning, som hon hade på
sig, hwilken war mycket dammiger hälst
kjorteln. Detta tyckte jag wäl icke hörde mig
till; men jag wille dock icke denna gången
neka till en så ringa tjenst; tog så borsten och
borstade henne på ryggen wäl ända utföre;
men framtill undwek jag det; ty jag war för-
synt derföre, och desutom tyckte jag at hon
mycket wäl kom åt at borsta sig där sjelf; ty
sopade jag blott lösligen neromkring, och
wille sluta. När hon det märkte sade hon:
”Nej borsta framtil och här oppe också,
Herrn ser ju at här är så dammigt.” Ja så
tänkte jag: är det så, så skall jag wäl ock wisa
at jag intet är så alt för blyg heller; jag ful-
gjorde äfwen det ganska fritt och alfwarsamt;
hwarunder jag icke kan gå i god för at icke
några besynnerliga tankar swäfwade i mitt
sinne; men de woro icke farliga utan blott
lösliga. Hwarefter hon tog sin borste och
geck sin wäg. Denna händelsen föreföll mig
besynnerlig och jag fant tydligt at hon det
gjorde med flit och at hon hade någon hem-
lig afsikt derunder; ty aldrig förr och aldrig
sedan kom hon någonsin till mig i detta
ärendet; icke heller behöfde hon det nu; ty
hon hade Betjenter och pigor nog, som hade
kunnat göra det, och som ej hade så mycket
göra. Jag såg ock at kjortelen hälst framtill
med flit war neddammad och påkastadt fjun.
Dertill med aktade hon på när mina Disci-

plar woro ute ty om de hade warit tilstädes,
så hade hon icke kunnat undgå, at anmoda
sin Bror eller Baron Lybecker: at träffa mig
ensammen lärer hon icke heller welat; ty ak-
tade hon på när Magister Bergstedt war al-
lena hos mig, såsom den som hon mäst war
bekant med. I följe af alt detta gjorde jag föl-
jande gisning och uträkningar. Hon har nu i
fem eller Sex år warit gift och ej ännu har fått
barn; derföre lärer säkert någon käring gifwit
Henne det rådet, at, såsom sympathie och pa-
liative Cur låta någon ungkarl och förmode-
ligen den man kunde tro wara rätt unger-
swän på föreskrefna sätt borsta sina kläder,
så skulle hon blifwa fruktsam. Annat kunde
jag ej gissa till och jag tror at jag träffade rätt.

Jag hade nu, såsom ofta förr, utlämnat mina
kläder till twätt, då jag altid skref upp hwad
som utgafs. Men när jag feck igen kläderna,
så war wäl antalet af skjortorna fult, men en
af dem kände jag icke igen såwida hon ej war
märkt; icke heller kände jag henne igen af
något annat, hon war ny, så war ock min som
jag hade borta; ty det war just en af dem som
jag fick utaf Fru Majorskan Gripenberg, den
jag trodde wara märkt. Efter jag icke kändes
wid skjortan, så återlämnade jag henne; ty
jag wille för ingen del hafwa det en annan
tilhörde, ja icke en gång då jag war osäker,
utan wille häldre förlora min, än med willja
behålla en annans; men jag hoppades at pi-
gan skulle återfå min rätta; men det war ej
möijeligt, icke heller war det någon i gården,
som saknade någon skjorta; och den be-
skjedliga pigan Caisa, hwars ärlighet jag
trygt kunde lita på, påstod enträgit, at skjor-
tan war min och den samma som hon hade
emottagit; Men icke desto mindre tog jag
icke emot henne, såwida jag war högst osä-
ker; Men HofrättsRådets Betjent fick den
sedan, och nyttjade den. Sedan, när jag hant
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besinna mig, förstod jag dock och började
blifwa öfwertygad, at skjortan måtte hafwa
warit min, då jag ångrade och harmades at
jag hade lämnat ifrån mig henne; men täck-
tes icke återtaga mina ord, eller igentaga
henne af betjenten, sedan jag en gång så en-
trägit hade nekat dertill. Och ifrån den tiden
beslöt jag at aldrig hafwa något plagg af mi-
na kläder omärkt.

Samma Betjent förargade mig några gångor
denna wår i det han förwände mina ord: Her-
rarna till hararna och påstod at jag till ex-
empel sade: ung hararna när jag wist wiste
med mig sjelf at jag sade Ung Herrarna,
hwilket högeligen förtröt mig; ty jag tycktes
kunna tala nog så rätt och wäl swenskan jag
som han, och behöfde således intet taga lär-
domar i den wägen af honom; Men förmo-
deligen lärer jag i uttalet brutit något på mitt
Westerbottniska, som efter hans tycke lik-
nade hans påstående. 

Den förr omnämnde Moses Stahl och jag
woro ofta tilsammans han hos mig och jag
hos honom för wårt skrif Collegium skull
(Se pag: 789. 2:dra Bok:) När jag nu kom till
honom så hände altid, at jungfrun i gården
eller Professor Lefrens hushållerska, kom,
efter någon stund, i Stahlens kammare, då
Stahlen aldrig kunde sitta i ro, utan måtte
nödwändigt till henne, tog henne om lifwet
och lyftade upp Henne, så at jag förmärkte,
det han war pin=kär i henne; hon war ock
en skälig wacker flicka. Jag tyckte för min
del at sådant war mindre passande för ho-
nom; de kunde wäl älska hwarannan ändock,
tänkte jag, utan at så hångla upefter hwaran-
nan ständigt, om annars deras kärlek är ren
och upriktig. Jag ärnade flera gånger säga åt
honom mina tankar härom, samt warna ho-
nom såsom en trogen wän för Henne, åt-

minstone at ej öfwerskrida dygdens och an-
ständighetens reglor; men jag kom mig ald-
rig därtil dels af blygses, dels ock af fruktan
at få samma swar, som af Chore och Björk-
man (Se pag: 94. 2:dra Bok:) Men at hon altid
skulle komma i hans kammare hwar gång jag
kom till honom, föreföll mig också besyn-
nerligt. Det tycktes mig likasom hon ock
wille försöka sina behaglighetens wärkan på
mig; men tänkte jag: är det så din mening, så
anwänder du säkert din möda där intet är at
winna. Hennes wäsende tyckte jag intet sär-
deles om, såwida jag fant henne bögd, at
wilja slarfwa med alla; det jag märkte när jag
en gång fölgde Gislov dit at söka Stahln och
denne ej war hemma, så narrades han med
henne och rasade med henne, hwaraf hon
tycktes wara mycket road. Föröfrigit kan,
såsom besynnerligt anmärkas, at hon hade
en egen Sympathie känsla, bestående deruti;
at hon nödwändigt måste gråta när en wiss
menuette speltes; och det war henne omöi-
jeligt ehuru glad och munter hon än war, at
afhålla sig derifrån. Änteligen kom Profes-
sorn och Frun under fund med deras kärleks
böijelse då jungfrun straxt bortkördes utur
huset. Då jag straxt derefter kom till Stahlen
beklagade han sig öfwer sin förlust. Jag
swarte honom ej synnerligt derpå; men
tänkte: det kan wara nog så godt, och kanske
din lycka at hon kom bort; ty nu kan du kan-
ske botas för den dårskapen, at lägga dig in
med en sådan en, hwarigenom du för altid
kan blifwa olycklig.

Wid ett tilfälle wiste Stahlen mig ett sitt
scriptum eller cria, som han hade skrifwit
för Magister Tidegren, som war ibland de ar-
tigaste som jag någonsin hade sedt. Ämnet
war gamla jungfrurs afskildring när de haf-
wa förlorat alt hopp om gifte. Han hade ock
utfört det mästerligt och så äkta beskrifwit
dem, at jag flera gångor sedan har ångrat, at
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jag ej tog afskrift deraf. Men så hade han ock
ett fullkomligt mönster i huset Professorns
Swägerska, som han sade war just det rätta
originalet till hans copia. Altid bedröfwad,
knarrig, ängslig, uprörd wid åsynen af en
karl, aftynandes och trånandes bort dag ifrån
dag &c:. Också förlossade Gud Henne ifrån
lifwet efter twå eller tre år.

Nu hade ankommit till Staden twänne
Swenskar, som blefwo Studenter den ena
hette Litell och den andra Ekendahl. När wi
woro komna ifrån Nations mötet och de
blifwit antagna i wårt samfund, så föreslog
Broman: om icke wi ock kunde straxt ingå
bröderskap. De tackade för den äran wi gjor-
de dem, och bad oss ledsaga dem till något
ställe där Öhl kunde wankas. Jag för min del
tyckte ej synnerligt härom; ty jag tyckte at
det war för brått; och om icke Broman hade
warit så hade jag aldrig tänkt derpå; ty jag
kände dem ännu för litet, och deras mora-
liska caracter, utom det at de så nyss hade
blifwit Studenter. Wi gingo derföre till Ek-
rotens eller till den så kallade moster och
drucko där Brorskål. Icke långt derefter blef
jag ock Bror med en Student wid namn Riz,
som jag länge hade önskat, ty wi hade länge
warit bekanta. Likaledes unga Pryssen Pro-
fessor Billmarks Swåger, ehuru wår Nations
kammerat, så woro wi alt hittil icke bröder;
ty jag wågade icke föreslå honom det; eme-
dan jag fruktade, at det ej skulle wäl uptagas:
icke heller gjorde jag det nu directe, utan
under det wi gingo tilsammans på gatan, så
låddes jag af förhastande kalla honom Bror;
men lade straxt till: ”Ach förlåt mig, jag kom
ej ihog, at jag ännu icke hade den äran.” – ”Ja
hwarföre får det icke så wara,” swarte han,
”jag har nog länge wäntat at få den äran.” –
”Jo det skall wara mig kärt,” swarte jag, ”och
om jag får wara upriktig, så måste jag tilstå,

at jag just med flit talte så där, det jag ibland
plär göra när jag ej är wiss om huruwida den,
hwars wänskap, jag önskar, kan wara mån
om min eller icke.” ”Jaså” swarte han och de
andra i sälskapet, ”detta war ett behändigt
sätt nog at känna sig före.”

Det föll mig sedan en afton in, at dricka litet
öhl, men jag wille wara allena; ty jag tyckte
mig ej hafwa råd at spändera mycket på
många, om jag änteligen hade råkt någon
enda god wän, så hade jag kanske tagit ho-
nom med mig. Jag mins intet af hwad anled-
ning, som jag wille hafwa en glad afton. Jag
geck derföre ner till Moster såsom ett ställe
der ej så många kunde wara en sådan dag. Jag
geck ock med flit en sådan gata, at jag ej
borde råka någon. När jag hant fram såg jag
en slup wid åstranden, bunden wid bryggan
då jag tänkte: mån folket af honom är nu här
uppe så har jag träffat utföre rätta sällskapet.
Men eftersom jag hade gått så lång wäg, så
geck jag ändock in. i Förstugan sutto twänne
karlar och sydde segel. Wid första påseendet
wille jag känna dem för at wara twänne
Österbottniska Studenter en wid namn Bru-
nof och den andra Ingman, och jag mins ej
om icke den ena war Magister; men när jag
beskådade deras kläder och arbete, så tykte
jag at det omöijeligen kunde wara dem, ehu-
ru lika de annars tycktes mig wara de först-
nämnde; utan ansåg jag dem för at wara bätt-
re sjömän eller Styrmän, eller ock trodde jag
dem wara af gårdsfolket. Med flit gjorde jag
mig okunnigare om stället, än jag war och
frågte: om där icke wore Ekrotens? ”jo” swar-
tes mig, ”Får man köpa litet öhl här?” war
åter min fråga, på hwilken jag intet feck
något swar. Jag drögde en stund och förnyade
åter min fråga, då änteligen den ena swarade;
men helt elak och ond; ”gå in till wärdsfolket,
intet hafwa wi här något öhl och hwad angår
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det oss.” med flera slika snubbor. Nu kände
jag wist igen dem, at de woro de nyss nämn-
de, och det war Brunof, som swarte mig så
snäsande. Jag låddes icke känna dem och
geck in; men tänkte: på höfliga frågor plär
man wänta höfliga swar. Jag förstod då at de
hade köppt, eller lånt sig en slup för at roa sig
med seglande, och lärer det förtrutit dem, at
jag skulle få se dem sitta i sådant arbete. Och
när jag geck bort, så hade de hunnit ned i sin
slup och höllo på at ställa upp seglena.

I Kyrkan träffade jag utföre twänne andra
sällar, af hwilkas upförande jag mycket oroa-
des. Jag sökte mig ofta bänkrum i kyrkan på
sådana ställen där jag trodde mig bäst få wara
i frihet och stillhet, hälst på Läktarena, på det
jag skule kunna, med så mycket större up-
märksamhet afhöra predikan, hälst i Afton-
sångerna, när det war mindre trångt. Nu war
en liten läktare högt upp under kyrko=taket,
hwilken tilhörde Åboenserna; men de såto
der sällan. Jag geck hit såsom flera gånger til-
förene; Men före mig woro twänne Studenter
där. Den ena war Schlyter, som är den samme
som är omtalat pag: 113. 2:dra Boken, förträ-
tad öfwer den chican, som han då tyckte sig
hände, tog han afskjed ifrån militairen och
gaf sig till at fortsätta Studierna och war nu
som en annan Student. Den Andra hette
Rikström, Syskonebarn till min wän och cor-
respondent. Desse båda hade tusende uptåger
för sig, under hela Gudstjensten, medelst alt
uptänkeligit stimmande, ty de tycktes där
hafwa all frihet utan at blifwa sedda. Jag satt
där med största förargelse och hade icke det
minsta gagn utaf Gudstjensten; Men at säga
något åt dem, wille jag icke heller; ty jag wis-
te nog, at det skulle wara förgäfwes. Ach
tänkte jag Ni ären snart 30. års karlar, och bär
Eder åt sämre än 7. års barn. O! huru liten
wördnad hafwen I icke för Herran och hans

hus. Ach at I haden det wettet at wara här-
ifrån då I gån hit endast för at stimma och
förstöra andras andakt. Schlyter reste sedan
till Ryssland där han hade god lycka nog; Men
Rikström geck flera år i Åbo uti största miser,
som blef ju längre ju wärre.

Denna wår hade jag en tid, hälst efter min
hafda frestelse (Se pag: 822. följ: 2:dra Bok:)
ett innerligt begär, at en gång få tilfälle, at i
kyrkan helt allena, så at ingen skulle obser-
vera mig, göra min bön och anropa Gud om
hans nåd och wälsignelse och hjelp i min till-
kommande framtid, som förekom mig ibland
mycket mörk och wilade liten utsikt till en
lycklig framgång. Detta önskade jag hälst få
göra på Predikstolen, eller för Altaret, men
jag kunde aldrig få tillfälle dertill; ty om jag
ock stannade efter Gudstjensternas slut, så
war där så många klåckare, och deras drengar,
spögubbar och deras drengar, som gingo alle-
städes omkring at tilsluta dörrarna, så at det
war mig omöijeligt. Ja denna min åtrå war så
stark, at jag flera gångor war frestad till, at
undsticka mig i någon wrå, för at låta stänga
in mig ensammen i kyrkan och ligga där
qwar öfwer natten; ty om mårgon skulle jag
åter säkert slippa ut i bön stunden, Och jag
hade det säkert gjort, om icke min bortowaro
hade åstadkommit mycken upmärksamhet
hemma hos mitt Patronage, och ej åstadkom-
mit mindre gynnande uträkningar, det jag
för ingendel wille; men at åter säga hwar jag
hade warit om natten wille jag icke heller;
utom det at jag icke gärna wille wara utan
mat om qwällen men mörk rädd i Kyrkan
trodde jag mig säkert icke wara. Men emot
slutet af Termin hölts det Prestewigning en
dag i kyrkan, då jag ock war med ibland alla
andra åskådare uppå altanen, som är bygdt
rundt omkring Choret. När det alt war förbi
och folket började at wilja gå ned, så lagade
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jag, så at jag geck något litet förut, och i stäl-
let för at gå utföre trappan så geck jag en
annan gång, som war på norra sidan af kyr-
kan, som en altan midt på wäggen, hwilken
förde till ett litet hwalf midt bakom Predik -
stolen, hwarest war ett litet gammalt förfallit
orgelwärk, dit ingen hade warit, tror jag, på
hundrade år. Jag hade wid ett annat tilfälle,
när trappan till dessa altaner war öppen,
äfwen förut försökt at gå dit, men då såg mig
en af mina bekanta som kom efter mig. Jag
låddes, såsom han, blott gå af nyfikenhet och
wände om när han kom. Men denna gången
såg mig ingen; ty geck jag bakom orgelwär-
ket, hwarest stod en pall beklädt med en
tums kjokt damm, hwaraf jag bläktade bort
det mästa. På denna bögde jag mina knän,
säker, at ingen kunde se mig, så framt icke
någon komme samma wäg efter, hwilken far-
håga dock något störde min andakt, hälst jag
måste med upmärksamhet lysna efter om
någon komme efter. Här utgöt jag mitt hjer-
tas begär så godt jag kunde för Herren, hälst
mina känslor något hade blifwit uprörda af
åskådandet af Prestewigningen. Ämnet till
min bön war det, som nyss ofwanföre nämnt
är, utom det jag anropade Herren at han, om
det wore hans wälbehag, äfwen måtte föra
mig till en sådan Prestewigning, om han i sin
allwetenhet såge, at jag någon nytta kunde
göra i Guds Församling. Derpå förfogade jag
mig dädan förr än trappan skulle hinna blif -
wa stängd, nögd at till någon del hafwa wun-
nit mitt så länge efterlängtade syftemål, och
altid hwilande på Guds försyns nådiga skic-
kelse om min framtid. Men nu till Min bref-
wäxling.

Cousin Chore skrifwer i ett sitt bref utom
wanliga Complimenter, raillerie och häls-
ningar följande.

=== ”För de innelykta 9. daler tackar jag

dig aldeles icke; ty du hade bort förstå, at då
jag är hemma hos mina Föräldrar, så behöf-
wer jag dem minst.” Detta war sista summan
af min skuld, som jag uti sista brefwet hade
tilsändt honom; ty jag wille blifwa skulden
fri. han fortfor: – ”Söta du! handla åt mig utaf
Nådendals Boarna twänne par randiga bom-
muls strumpor, och ett par släta samt skicka
dem med någon resande hit. Då du låter mig
weta priset, skal jag straxt skicka pengar.”
===. 

Unga Björn på Thorsnäs, skrifwer ibland
annat följande.

===. ”Jag skall härmedelst låta kära Bror
weta, at min Kära Moster hafwer återkom-
mit ifrån Umeå i förleden höstas med all
beqwämlighet, och hon låter så oändeligen
mycket hälsa dig ifrån Dina Kära Föräldrar
och Syskon, de hafwa ganska Högeligen fäg-
nat sig deröfwer, at de fingo munteligen tala
och höra om dit lefwerne och wackra upfö-
rande för Gud och alla menniskor.” === Han
tackade ock för några noter, som jag i sista
brefwet hade skickat hans Bror. 

Således om jag hade fölgt med henne ef-
ter aftal året förut, så hade äfwen jag warit
tilbakas. dåck gladde det mig, at få så behag-
liga tidningar och snart sagt muntliga häls-
ningar ifrån Mina Föräldrar. Det hade wäl
wist warit angenämare, at sjelf få träffa dem;
men jag hade ingen orsak, at ångra mitt
qwarblifwande; ty det war mig långt nytti-
gare, hälst i min dåwarande fördelaktiga
ställning. Jag beswarte hans bref med tack-
sägelser och hälsningar.

Uti en par af mina bref till Ekelöf hade
jag begärt af honom ett betyg på, at Häger-
man wärkeligen hade pantsatt sin bok hos
mig och icke lånt mig den. Nu feck jag swar
ifrån honom, tillika med detta betyget. Han
skrifwer ock som följer.
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” === Brors bref af d: === har jag bekom-
mit hwaraf jag finner, at Bror hyser en god
tanka om mig, och will skaffa mig Condi-
tion, endast jag hade dertill ärfoderlig kun-
skap i Fransyskan, för hwilken grace jag
aflägger ödmjukaste tacksägelse.” === Han
berättar sedan hwad apparence han hade, at
kunna få lära detta språket. === ”Nästa höst
skall jag helt säkert komma till Åbo, om jag
då får Condition eller ej; men får jag condi-
tion så wore det så mycket bättre, isynnerhet
om Disciplarne woro i ofta nämnde språk in-
cipienter.” &c: Förmäler sedan, at han hade
tillbud af en Condition men först efter ett
år och uppe i Tavastland.

De sista dagarna af mitt wistande i Staden
kom gamla Hägerman sjelf till mig och fråg-
te om den boken, som hans Son hade pant-
satt hos mig. (Se pag: 771. 2:dra Bok:) Jag
förklarade då tydligt sammanhanget, och för
at styrka min talan wiste jag honom Herr
Ekelöfs bref och betyg, så at han fant sig uti
saken och trodde min upgift, återbetalte mig
min Riksdaler och fick sin bok igen; men
war mycket mislynt öfwer sin Son.

Chousin Chores begäran i nyss ofwannämn-
de Bref fullgjorde jag och uphandlade de be-
gärte Persedlarna; men war i bekymmer med
hwem jag skulle få sända dem. Jag feck höra,
at Magister Tullingberg skulle resa, jag sökte
derföre up honom och anmodade honom, at
emottaga strumporna det han ock lofte; jag
bad ock at han måtte betala mig för dem äf-
wen, då han kunde återfå pengarna af Chore
sjelf, det han ock lofte; men jag feck dem än-
dock icke, ehuru jag flera gångor sökte ho-
nom, ty än war han intet hemma och än
hade han ej ännu inne. Änteligen reste han,
och jag war glad at han emottog paqvetet
och mitt bref till Chore, som angeck priset

och min gjorda handel.
Samma Magister Tullingberg128 war en stor

Mästare på violin, och hölt han ock några
gånger concert på Academien, då jag också
hörde honom en gång spela Solo och ibland
annat en gammal wanlig pålska men som
han exeqverade så mästerligt, at jag aldrig ha-
de hört maken, och undrade jag högeligen, at
en simpel pålska, skulle låta så pass wäl.

Denna tiden blef mig berättad, at Fagerberg
war död blefwen, då jag fant orsaken hwar-
före jag aldrig mera feck bref ifrån honom.
Det fattas ej mycket at icke jag sörgde ho-
nom något; ty han war en ganska beskedlig
karl fast ej ägande synnerliga partier. och wi
woro så goda wänner.

I dessa dagar geck jag på en handelsboda
för at köpa något, då jag ock af Bodgåssen
feck tilbaka igenom wäxel något litet peng-
ar; men när jag kom hem fant jag at han
hade gedt mig 2. sk: för mycket igenom mis-
räkning, det jag beslöt, at wid första tilfälle,
som jag ginge där förbi, återgifwa, och Sju
dagar derefter geck jag ock in på samma
boda i denna afsikt; Men som Handels man
sjelf war där då tillika med gåssen, så wille
jag det icke göra; ty jag fruktade för at gåssen
skulle få bannor och kanskje stryk för sin
owålighet, om hans husbonde finge höra af
det, hwarföre jag wille förskona honom.

Jag hade ock nu förtiden en dröm; nämligen:
Jag tyckte mig wara i Rathan hos Farbror
Ström, der jag mycket hade göra med nya
wackra trappor. Till slut befant jag mig på
södra sidan af skäret som är söderom hamn,
hwarest mig tycktes, at något utifrån landet
i wattnet stod en stor rödmålad träbyggning,
och ifrån landet til Förstugu tröskeln af
denna byggning war lagt en spång, men så
smal at den war blott 2:ne tum bred. på den-
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na spången skulle jag gå till byggningen;
men när jag kom midtpå henne, så hade jag
så när fallit i sjön; men förmådde dock fast
med mycken möda rätta mig upp igen, och
geck riktigt fram. När jag kom i förstugan
war där ock en trappa den jag geck upföre
alt upp under taket. hwarefter drömmen up-
hörde. Jag får framdeles wisa denna dröm-
mens upfyllelse, som jag tyckte.

En dag wid middags måltiden war ingen an-
nan hemma utaf Herrskapet, utom mina Dis-
ciplar, än Secreteraren Cedervald, jag mins ej
hwar alla de andra woro. Som jag wiste at han
war en så hjertans god karl, så tänkte jag. Jag
skall nu taga mod till mig och börja något
samtal med honom, för at wisa, at jag icke är
så aldeles dum eller Stupid, som jag ibland
kan hafwa tycks warit; ty med honom kan jag
wäl wåga samtala som jag will; men med Hof-
rättsRådet icke. Jag började med at fråga om
tilgången på Hofrätten och yttrade mig, at
jag mente, at sedan man en gång hade blifwit
wäl wan dermed skulle det wara lätt nog at
föra protocoll. Han swarte, at det icke wore
så lätt eller som man kunde föreställa sig,
”den syslan är rätt widlöftig och krånglig, och
fordrar sin man.” Jag inwände, at när man
känner ordningen och upställningssättet; så
är det ej widare än at uptekna hwad som 
förehafwas och talas vota efter vota m:m:
som för en snäll skrifware går fort. Han fort-
for dock med sitt påstående och wiste hwad
det war alt som borde iakttagas. Wi fortsatte
samtalet under hela måltiden om hwarje-
handa, och hade jag deraf rätt nöijsamt och
muntert.

XXVII. Capitlet.
Sista wistandet på Saustila.

Den 29. Junii reste jag ut på landet med mi -
na Disciplar, hwarest HofrättsRådet redan
war förut. och den 2:dra Julii tänkte jag, at
åter hos HofrättsRådet försöka, at begära
dess förord till at förskaffa mig någon voca-
tion till Prest, jag gjorde ock så, men feck
ungefär samma swar som förra gången, (Se
pag: 801. 2:dra Bok:) så at jag hade mycket
liten apparence.

Till en början war det min ro at gå ut på skyt-
te då jag en gång hade mina Disciplar med
mig, med hwilket tilfälle de öfwerföllo mig
med den begäran, at få lossa ett skott. En
hackspik satt i ett träd den feck Rabenius
skuta på men det tog intet; och åt Baron Ly-
becker laddade jag också, ty när jag sjelf war
närwarande, så tyckte jag mig kunna wåga på
så mycket lämna dem bössan i hand; men åt
honom laddade jag blot med förladning utan
hagel, det jag dock låddes hafwa dit; ty jag
fruktade, at han på något sätt skulle skada sig
eller oss. Men när wi kommo hem sade jag
det för honom, då han blef nog mislynt der -
öfwer. 

En annan dag träffade jag utföre en Mor-
kulla med Hennes ungar, af hwilka jag feck
fast tre stycken, bland hwilka en war lefwan-
de. När jag då kom hem gaf HofrättsRådet
mig det rådet, at sätta ungen i en bur och gå
till stället så skulle jag säkert få skjuta Mor-
kullan. Jag gjorde så, och det lyckades också,
sedan jag dock flera gångor hade skjutit
bom.

En annan dag då jag kom hem ifrån skogen
och war helt nära gården på en liten slätt, så
kom en stor warg och lopp twärt öfwer slät-
ten, på ett lagomt skotthåll ifrån mig. Men
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jag hant intet få ner bössan åf axeln och
spänna up henne förr än han war i skogen,
så at jag ej feck skjuta på honom. Men jag
lossade dock straxt skottet, för at skrämma
honom och skrek. Hunden som fölgde mig
blef mycket rädd och tog sitt wärn hos mig.
Detta är den enda warg, som jag alt hitintill
har sedt; och jag tror, at han war den största
som nånsin funnits, ja som en stor qwiga.

Straxt efter ankomsten på landet feck jag
åter bref ifrån Ekelöf hwari han först frågar
om jag hade bekommit det begärta betyget
om Hägermans lögnaktiga påstående och
sedan. 

”Härjämte får jag äran berätta, at den in-
fama själen nu klagat på mig hos Professor
Gadd och föregifwit, efter förmodan, at jag
först lånt af honom Stockii Lexicon och se-
dan pantsatt den hos bror. Än widare har han
föregifwit, at jag har Schenberg129 till låns,
och at jag oaktat flere påminnelser ej will
återställa densamma: Hwarföre jag nu af Pro-
fessor Gadd, genom skrifwelse till Kyrkoher-
den Avelan, blifwit åtwarnad, at i godo biläg-
ga saken; eller skall jag igenom LandsHöf-
dinge Ämbetet blifwa kallad, till Åbo at swa-
ra för mitt brott, som är af Professorn Rub-
ricerat för bedrägeri och swek. Hårda ord för
penningar! Storsak om Professorn will kalla
mig lagligen, så är jag dock säker, at få min
resa ärsatt. Ty jag har så många lappar, som
Hägerman skrifwit till mig, så at jag igenom
dem tilltror mig kunna utreda at Schenberg
är pantsatt. Hwad jag nu i ödmjukhet hos
Bror nödgas anhålla, är det, at Bror, som har
sig saken bekant så wäl som jag om Stockii
Lexicon, intygar det, at Hägerman och icke
jag bekom den Riksdalern, som boken blef
insatt före. Det kan Bror ock intyga, at Hä-
german under min frånwaro på Landet, skaf-
fade samma bok till Bror, och det så mycket

wissare, då Bror erhindrar sig, at jag reste med
Fattenborg, och om jag mins rätt åtog Bror sig
at förhöra mina gossar emedlertid eller war
det Bror Fagerberg, Men Studenten Tamme-
lander gjorde det sedan. Under den tiden wet
jag ej om Hägerman sjelf eller genom andra
skaffade boken åt Bror, alt detta hade han ej
gjort om han förut ej bekommit pengar.

Tör hända at Bror ock kunde genom nå-
gon annan utreda samma sak, som kanskje
kunnat höra då Bror fordrat Hägerman, at ut-
lösa nämnde Lexicon. Bror ser häraf, at ingen
fara är å Brors sida; mig åligger allenast at be-
wisa, det den af Hägerman blifwit pantsatt
och ej af mig. Min Söta Bror gör din winning,
at antingen sjelf eller igenom andra utreda
denna sak, efter du i dit samwete ock är öf-
wertygad, at jag ej skördat frukten af de pen-
ningar.

Ett utbeder jag mig ännu, hwarföre jag är
Bror oändeligt obligerad: det är: at du ej re-
laterar detta för någon, hälst sådant kunde
räknas mig och min Nation till last, så snart
saken ännu är outredd. Och jag kunde omöi-
jeligen rå för detta Hägermans bedrägeri.
=== Ab: Ekelöf.”

I samma bref fölgde ett annat äfwen ifrån
honom, i hwilket han säger sig hafwa fått
mitt sista bref skrifwit dagen före min afresa
ifrån Åbo, i hwilket jag hade underrättadt
honom derom at jag hade fått mina pengar
igen, just wid det han wille försegla det
förra; ty wille han ock nu besvara det i det
ämne som han i följande ord beswarar.

”Härjämte får jag aflägga min ödmjukaste
tacksägelse för det Bror war god och böd till
at skaffa mig Condition, jämwäl för det Bror
råder mig at emottaga Kothens, det är gans -
ka riktigt, som Bror behagar säga.” Lofwar se -
dan till hösten komma till Åbo, samt nämner
om ett annat anbud på Stockholm, at få kom -
ma på Benedicti Contoire emot 6. d: lön om
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dagen tils han där kunde få bättre Condition.

Detta war det sista bref, som jag feck ifrån
Ekelöf. Hwarpå jag swarte honom, At såwida
jag hade fått igen mina penningar så behöf-
des intet något betyg af mig om Hägermans
bok, samt afrådde honom ifrån at nedgräfwa
sig i Benedicti orenlighet; Utur hwilken han
knapt torde kunna gräfwa sig upp igen.

Straxt wid ankomsten på landet skref jag
till Gröndahl om de saker som följande swar
gifwer tilkänna:

”=== Penningarna blefwo nu först öfwer-
skickade till Hoffberg,” (nämligen prænume-
rations pengar för dess wäxtrikes känne-
dom.) ”ty wi måste wara 25. innan wi kunde
få exemplaren för 12. daler stycket. Men nu
hoppas wi snart få dem öfwer med det förs-
ta. === Jag tror ej at Magister Tullingberg
har warit i Österbotten sedan Bror reste ifrån
Åbo; ty jag har sedt honom hwar dag. Widare
skall jag gärna inlösa Brors recommenderade
bref om jag finner några på Pås ten. ===

Carl Fred: Gröndahl.”

At Magister Tullingberg ännu intet hade
hunnit ifrån Åbo gatorna tyckte jag ej myck-
et om emedan jag fruktade, at de med ho-
nom skickade strumpor aldrig skulle komma
fram, och jag således gå förlustig om deras
betalning.

Nu är tid at återkomma till min kärlek. I an-
ledning af hwad som sagt är pag: 825. 2:dra
Boken, så hade jag nu wist beslutit, at yttra
mina tankar för Mademoiselle Rabenius, ty
min förra twehogsenhet war, i anledning af
hwad på nyssnämnde rum omnämnt är, nu
aldeles häfwen. Detta ärnade jag wärkställa
så snart HofrättsRådet den 6. Julii wore in-
rester till Åbo; ty han war ibland de sittande
Ledamöter under Sommar ferien tidtals;

emedan jag då hoppades få bättre läglighet
och tilfälle därtill; ty jag hoppades, at då få
träffa Henne allena så mycket; Ty i Hennes
Mors närwaro wågade jag det icke som war
så blyg. Men nyssnämnde dag hade jag alde-
les wist beslutit at bryta isen som man säger.
Men till all olycka, så hant ej HofrättsRådet
resa bortt förr än Secreteraren Cedervald
och dess Fru kommo körandes på gården,
hwilkas ankomst war mig på det högsta oläg-
lig och till förträt; ty jag såg förut, at alt til-
fälle at fullborda mitt beslut, skulle mig
ifrån tagas, som ock hände.

Imedlertid under det jag i nyssomtalte sak
mycket speculerade, roade jag mig ibland
med at fånga kräftor och rudor i ruddam-
marna, hwartill jag brukte en mycket liten
not, som HofrättsRådet änkom därtill hade
inrättad. Men en dag då jag med detta arbe-
tet war sysselsatt hade så när en stor olycka
händt. Mina Disciplar och den förr omtalte
Appelqvist hade jag med mig till hjelp. Nu
hände sig, at något som jag skulle kasta öf-
wer ruddammen, för at få ena tåget öfwer; ej
hant längre än midt på dammen, jag kunde
på intet annat sätt få uti det än at jag öfwer-
talte Appelqvist, at gå ned i dammen till dess
at han skulle räcka det, men han wille intet
i början till dess at jag öfwertygat honom
derom at det intet war djupt och jag trodde
äfwen så sjelf och kunde på intet sätt före-
ställa mig at det skulle kunna wara djupare
än till midjan och något litet öfwer. Men
knapt handt han 3. a 4. steg ifrån landet förr
än han intet mera kände någon botten, men
lycka war at han flöt ofwanpå wattnet och
blef liggandes på rygg. Gossen blef naturligt-
wis mycket häpen och började skrika; och
jag blef icke mindre rädd. Dock kom jag mig
på intet sätt före till at hjelpa honom ej hel-
ler fants på nägden så lång stång, at jag med
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den hade kunnat räcka honom. At springa
sjelf i wattnet funderade jag wäl på; men
fruktan för at det äfwen torde wara för djupt
för mig afhölt mig derifrån, dock hade jag
sedt yttersta nöden så torde jag wäl nödgas
bjuda till det. Emedlertid låg han och plas-
kade ofwanpå wattnet och derigen små-
ningom alt mera och mera närmade sig åt
andra strand, tils han war så lycklig, at hinna
dit och kom således upp. Och han kunde ald-
rig wara så glad, at icke jag war det ännu mer;
Jag tröstade honom så godt jag kunde; öf-
wertalte mina Disciplar och honom, at tiga
med händelsen och gaf honom litet driks-
pengar nögd med at jag undkom för det pri-
set, och slapp den sorgen, at han hade om-
kommit igenom mitt förwållande, hwarföre
jag hade stor orsak at tacka Gud, som jag ock
gjorde så godt jag kunde.

Jag samlade nu örter så fort jag hant äfwen
som sommaren förut; men hade ej många
stora böcker, at prässa dem uti; ty nyttjade
jag därtill äfwen bibelen, jag såg wäl at hon
for något illa; men jag måste någon utwäg
taga. Jag fant ock, at en sådan bok, hälst hon
hörde HofrättsRådet till, ingalunda borde
brukas till ett sådant ändamål; men då mitt
samwete sade mig, at det ingalunda skjedde
af förakt, så hoppades jag at jag derigenom
icke försyndade mig. Änteligen feck Hof-
rättsRådet se och weta det, jag mins ej af
hwad anledning eller om någon berättade
det för honom; då jag feck bannor af honom
derföre. Jag ursäktade mig dermed at mina
Disciplar och jag hade ej något annat at
prässa örter uti. Han swarade ”Herrn hade
dock aldrig bordt bruka en sådan bok därtill,
och jag undrar på Er Herre, såsom Theologiæ
Studiosus, at han intet har tänkt bättre eller
hyser större aktning för Bibelen, än at nyttja
den till ett sådant ändamål” m:m: hwilket

han dock jorde på ett fogligt sätt. Dessa ban-
nor oroade mig wäl något men ej så mycket;
ty jag wiste med mig sjelf hurudan aktning
jag hyste för Guds ord. Men å andra sidan
gladde det mig at höra det HofrättsRådet
hyste sådan wördnad för Guds ord, det jag
hittils ej så säkert hade wågat hoppas. Bibe-
len tog HofrättsRådet igen om jag rätt mins.

I medio Julii skulle åter i Socknen anställas
en wargjagt, hwarwid ifrån Saustila äfwen
borde wara åtminstone en närwarande. Hof-
rättsRådet nändes icke afsända någon af sina
drengar dertill; utan öfwertalte mig at resa
med dit. ”Herrn” sade Han ”behöfwer icke
gå så widt eller skalla, utan blott stå wid
nätet med sin bössa och är på stället, så at jag
kan slippa åtal. Ty jag wet at det är ingen
ting wärdt med hela jagten, derföre will jag
icke sända dit någon af drengarna.” För
denna gången war jag aldeles icke hugad för
en sådan resa hälst stället war mer än halfan-
nan mil bort; ty jag hade nu en gång sedt til-
gången, och funnit at det war förgäfwes
emedan de för mycket skreko och larmade
när= och där de borde tiga, och den enda
nytta därwid kunde wara, war at wargen
skrämdes bort ifrån nägden. Desutom mis-
tyckte det mig något, at jag nu skulle före-
träda en drengs ställe; men jag wille ändock
icke göra emot HofrättsRådets wilja, jag sat-
te mig derföre på hästen och red bort. Under
wägen grubblade jag mera på min Mademoi-
selle och sättet huru jag möijeligen skulle
kunna få tilfälle, at på twå=man=hand yppa
för Henne mina tankar, än som jag nånsin
tänkte på jagten. När jag kom på samlings
stället, så blefwo så wäl folket, som skall=
fogden misnögda däröfwer, at ingen fler war
där ifrån Saustila; ty han wiste nog at han
icke kunde befalla mig efter behag. Jag stod
wid nätet och hade säkert ledsamt till döds
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om dagen, om icke en liten artig fogel hade
påtagit sig at roa mig. Denna upwäckte ock
all min upmärksamhet; ty utom det at han
söng skjäligen wackert, så woro hans åtbör-
der rätt roande hälst jag aldrig sedt det förr.
Han hölt sig öfwerst i en lurfwig tall, flög
tidt och ofta up i luften och sjöng derwid,
sänkte sig sedan hufwudstupa ned på samma
tall under ett fint, långt och entont pipande,
men ej obehagligt läte. Jag har sedan hört
sägas, at denna fogel skall heta: Skogs lärkan.
När skallet war till slut blef jag glad at få
wända om hem, hälst som jag började blifwa
hungrig; ty red jag så mycket fortare. Den
enda nyttan jag där gjorde war at jag fant en
eller par nya örter, som jag förr ej hade sedt.

Några Poëtiska arbeten hade jag ock för mig
denna tiden. Jag hade hört en Fabel berättas
af min Far såsom en annan tradition; men nu
föll det mig in at sätta Henne på wers, och
som är N:o 23. i mina poëtiska arbeten.

Länge hade jag tänkt at sätta på wers, huru
många Capitel wore i hwar bok i Bibelen på
det jag så mycket bättre måtte kunna min-
nas det, det jag nu fullgjorde och som är N:o
24. i mina poëtiska arbeten. Men jag mins
dock icke saken nu aldeles; ty jag har ej syn-
nerligen läst öfwer det, icke Heller sitter det
i minnet.

Fru Cedervalds namnsdag inföll den 20. i
denna Månad, ty skref jag till Henne följan-
de Lyckönskan. 

”Melodin: som: Ach ljuflig tid &c:130 

V: 1.
War Skaldmo snar
Kom underwisa hur jag bör
Afskildra glädjen, som oss rör, 

Margareta har
Med nöije hunnit skåda
Den dag hwaraf hon namnet bär, 
Och om jag nu får råda,
Så önskar jag så här!

V: 2.
Lef Städs förnögd,
Njut lycka, rikdom all Er tid, 
Krops hälsa, höghet, själa=frid 
Till största högd.
Må afwunds munnar tystna
Och sorge Molnen skingras snart 
Och hatet fåfängt lyssna
At hindra Lyckans fart.

V: 3.
Men händer sig
Nån wigtig resa ställes an
På någon tid till främmand=land
Res lyckelig.
I må då ej försaka
At hämta frukter utan men 
Som fägna kan Er Maka
Lef länge lyckligt sen. 
Finis.”

Den 24. i samma månad war både Fru Rabe-
nii och Mademoisellens Namnsdag; och min
läsare kan wäl föreställa sig, at en sådan dag
ej kunde gå förbi utan rimsnideri. Och lyda
de som följer:

Till Fru Rabenius.

”Melodien: som: Hur länge skall stormen dock
räcka &c:131

V: 1.
Då hela Naturen sig gläder 
Och örterna täfla i pragt, 
När ringaste fogel han qwäder
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Och lofsjunger skaparens magt. 
När solenes gländsande strålar 
Förgylla hwart daggiga strå, 
At dagen rätt firas nu må
I fägring alt prålar.

V: 2.
Ej will jag då wara den enda 
Som sitter orörlig härwid:
Jag qwäden till högden will sända 
At Christina Lycklig må bli!
O! Allmagt du styr Hennes dagar 
Så at de bli glada och mång
Och saligt sist slutas en gång
När dig så behagar!

V: 3.
Lät nödiger utkomst ej fela 
Men wälsigna städse dess wärk! 
Nu Gud! som så nådigt kan dela
Han hälsan och krafterna stärk! 
Om sorgen ock nångång will gräfwa 
Ett bröst däri ömheten bor;
Så Gud uti wälgärning stor 
Wist lärer den häfwa!

V: 4.
De plantor, som du har täcks skjänka 
Ach lät deras mognad skje snält!
Gif at de med heder må blänka 
På dygdens och ärones fält. 
Lät frukten nu swara mot mödan 
Som riktar dess ålderdoms höst
Slik glädje samt hugnad och tröst 
Försåckrar wist döden!
Finis.”

Till Mademoiselle Rabenius.

”Melodien som: Du täcka blomsterfält, som
&c:132

V: 1. 
Ur himlens wida fält
Frambryter ljuset snält
Som dana skall Christina dag 
Alt med behag;
Derför will jag önska
At Hon måtte grönska
I allsköns wälsignelse lycka och frid
I allan tid!

V: 2. 
Må lyckan följa tätt
Dess fotspår och dess fjätt,
Så länge som Nestoris år 
Hon skåda får;
Samt at Croesi håfwor
Bli de minsta gåfwor
Försynen må skänka at löna dess flit 
Och alt dess nit.

V: 3.
Men allmagt än jag ber 
Skänk Henne gåfwor fler 
Ett roligt sinne, lustigt mod,
En lefnad god.
Men om motgångs böljer 
Henne öfwerhöljer,
Styr sjelf då skjeppet till säkraste hamn
Till lof dit namn.
Finis.”

Dessa werser sändes med Rabenius, hwar till
sin ägare, hwilken då ock lät förstå, at han ej
tyckte om innehållet af sista wersen af gra-
tulation till hans mor, såwida han fant sig
däri ock inbegripen; men jag tyckte mig ej
deri hafwa skrifwit något hwarken oanstän-
digt, eller stötande på malice; utan snarare
det godt wore; ty wille jag den hwarken änd-
ra eller utesluta.

Nu möter en händelse, at berätta, som icke
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allenast föll owäntad ut, utan också helt och
hållit förändrade min belägenhet och ställ-
ning. Det war den 25. Julii då så wäl Hofrätts-
Rådet som Secret: Cedervald och dess Fru,
samt Fru Professorskan woro borta om jag
mins rätt till Kyrkan och sedan på visite till
Runagård. Ty beslöt jag om möijeligt wore,
at den dagen wärkställa, det som jag både da-
gar och nätter så mycket grubblat på, näm-
ligen at yppa mina tankar för Mademoiselle
Rabenius, om jag annars kunde få träffa Hen-
ne så mycket allena. Wi spisade Middag; men
då war det mig omöijeligt såwida Mina Dis-
ciplar altid woro närwarande, så at jag då
måste såsom förr till slut gå i Min kammare.
Men efter en liten stund så märkte jag at Ma-
demoisellen, war ensammen i kammaren. Jag
beslöt då at fatta mod och gå till Henne ehu-
ru blygsel och timidite wille ock nu hålla mig
tilbaka; men tänkte jag: sker det icke nu me-
dan de alla äro borta så blir det aldrig; derföre
måste jag samla alt möijeligt mod och geck
så ner i kammaren. Sedan jag hade hälsat
Henne på mitt wanliga sätt, hade jag största
swårighet wid at öpna min Mun, min fruk-
tan at Hennes bror eller någon annan kunde
komma och öfwerrumpla mig gjorde dock så
mycket, at jag gjorde Henne en art kärleks
förklaring, som således kom nog hufwud-
stupa och oförwäntat, och desutom, för blyg-
sell och räddhoga och förwirringen i hwilken
jag war stadd, blef nog slät och litet insinu-
ant, oaktat all min öfwerläsning huru jag bor-
de säga, hwilket förr i mina tankar war nog
sirligt och grant; men nu feltes nog ord. Det
blef dock så mycket at hon förstod mig, Or-
den mins jag ej synnerligt. utom; at jag högt
älskade Henne, och at jag skulle skatta mig
lycklig at winna Hennes genkärlek och öm-
het m:m:. Mademoisellen tycktes häröfwer
blifwa ond och blef röd i ansiktet samt swar-
te ungefär som följer: ”Huru kan Herrn wara

så oförskämt och understå sig, at komma på
detta sättet och tala om sådant.” m:m:. ”Jag
beder om förlåtelse,” swarte jag, ”mitt upsåt
är wist icke, at på något sätt förtörna Made-
moiselle; utan i ödmjukhet betyga min öma
kärlek för Henne.” Men hon blef mera ond
och talte ännu häftigare; Men sade dock till
slut: ”Herrn kan wäl tala med min Mor om
han will mig något.” wid hwilka ord hennes
bröst började häftigt flyga opp och ner, så at
hon knapt kunde tala. Jag tänkte wäl swara,
at jag ingalunda wille dölja min begäran för
Hennes Fru Mor, och at hon ingalunda borde
mistänka mig för at hafwa annat än dygdiga
och lofliga afsikter. M:m: Men just i det sam-
ma feck jag se, at Rabenius kom ned, och at
han snart skulle hinna in jag hade då omöi-
jeligen mod at stadna qwar tils hans inkomst,
at han skulle se oss båda så uprörda eller höra
mitt samtal med Henne i detta ämne; Jag
geck derföre helt nedslagen ut utan at hinna
swara. Min retraite skedde icke till min kam-
mare, utan upp i björk backen, som war nära
belägen därintill där låg jag under träna och
mycket grubblade, hade dock ej ro at länge
dwäljas på ett ställe utan wankade af och an
och tänkte på den fatala utgången, af mitt
gjorda försök, samt huru saken möijeligen
måtte kunna hjelpas och förbättras.

Till slut nödgades jag åter gå i min kammare;
men jag blygdes nog för Rabenius, som säkert
redan kände innehållet af mitt samtal med
hans Syster; men jag hade ingen undanflykt,
jag skulle ändock en gång till gården. Jag
kom; och då jag träffade Rabenius sade han:
”Hwad har Herrn nu tagit sig före för ett oråd
at så ränna inpå min Syster med ett kärleks
samtal jag undrar huru Herrn kunde wara så
djärf och tiltagsen.” Jag swarte honom, och
ursäktade mig så godt jag kunde med det, at
mitt upsått och tänkesätt icke war så dumt,
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som sättet at utföra mitt upsåt kunde synas.
m:m: Änteligen kommo Herrskapet hem.
och när jag feck mat bud om qwällen, geck
jag med mycken oro upp. Men ingen talte
med mig ett enda ord icke heller annars dem -
emellan, om mitt hafda äfwentyr, hwaröfwer
jag war mycket glad, och så snart måltiden
war förbi skyndade jag i min kammare.

Dagen efter wille jag försöka at utföra den
plan som jag hade föresatt mig. Sade till Ra-
benius. ”Kära Herr Rabenius, war så besked-
lig och gå till sin Fru Mor och hälsa henne
ödmjukast ifrån mig och bed at hon täcktes
wara så gunstig om möijeligt är och förunna
mig ett samtal med sig angående gåriga hän-
delsen och at jag måtte få komma ned till
Henne.” Han war ock så beskedlig och gjorde
mig till wiljes och war borta, efter mitt tycke
nog länge, som med största otålighet wäntade
på hans återkomst. Han kom med det budet,
at HofrättsRådet wille, at jag skulle komma
till tals med honom i hans kammare. Öfwer
ett så oförmodat utslag häpnade jag: ty jag
såg då redan förut, at saken skulle taga en
galen wändning. Hade jag fått tala med Fru
Professorskan, så hade jag haft hopp, at saken
hade tagit en önskelig wändning; i anledning
af hwad härom tilförene talt är; hälst jag altid
hade tyckt at hon likaså mycket som hennes
dotter hade tykts önska sådant, lägg ännu
dertill Mademoisellens sista ord, at jag hade
at wända mig till Hennes Mor i fall jag wille
Henne något. Nu uträknade jag saken så, at
Frun wid min beskickning hade gått upp till
sin swåger, för at fråga honom till råds hwad
swar hon borde gifwa mig, och han således
hade antingen afrådt Henne, som sannolikast
wore, eller ock sjelf blott loft at tala med mig
hwarföre jag ännu wågade göra mig något
hopp om ett lyckligt slut äfwen hos honom,
men detta hoppet war snart sagt mindre än
intet.

Jag repade dock mod så godt jag kunde
ehuru nedslagen jag är war, och geck upp, då
HofrättsRådet tiltalade mig ungefärligen på
följande sätt. Hwaraf jag war en tyst åhörare.
”Hwad är det för uptåger, som Herrn har för
sig i mitt hus. Han ger sig till at hålla kärleks
förklaringar med min Swägerskas dotter. Det
war sådant jag fruktade för när jag antog
Herrn, och så alfwarsamt warnade honom
före.” (Se pag: 691. Andra Bok:) Ja ja tänkte
jag, jag mins det nog och tror mig icke brutit
mitt löfte; ty jag wet mig intet oanständigt
hafwa gjordt, hwarföre jag behöfwer rodna
eller blekna, at på ett beskjedligt och dygdigt
sätt begära en flicka är en sak, som mycket
wäl passar och anstår hwar och en honet
karl. Han fortfor: ”Jag trodde wäl at det
myckna wersmakeriet skulle hafwa något så-
dant syftemål. Hwilka werser dock äro ingen
ting wärdt med, utan helt simpla. Om Herrn
dock ägde några kunskaper eller någon lär-
dom; men den är ock alsingen.” Härwid häi-
dade han sig litet, såsom den, som hade
yttrat sig för strängt och tillade genast dessa
orden: ”utom i Theologien och någon Lati-
nitet.” Det war dock wäl, tänkte jag, at du ej
aldeles gör mig till en fullkomlig idiote och
fråndömer mig all kunskap, du måste dock
emot din wilja ärkänna något hos mig. Jag
har aldrig gedt mig ut för lärd; jag må dock
icke wara så aldeles klen, som du kan hafwa
anledning at tro; ty mitt samwette sade mig,
at det ofta hade warit blyghet och timidité,
som hade hindrat mig at raisonera eller yttra
mina tankar för honom. Hwad åter mina
werser angår, så wet jag wäl at det war barna -
wärk, och at alla äro barn i början, men en
owäldig läsare må dock döma om de äro så
aldeles usla, som han föregaf; ty de äro här
nyss förut anförda. Föröfrigt tänkte jag: hade
jag warit en högt älskad person, så är jag
säker, at dessa werser och mina talenger icke

535

861. 
1784. 
Julii.

862. 
1784. 
Julii.

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 535



allenast warit ansedda för passabla, utan ock
till äfwentyrs blifwit öfwer höfwan prisade;
ty sådant händer ej sällan mången stor stym-
pare och stor skräflare. Och mången reel
man warder twärtom fråndömt alla goda
egenskaper blott för det, at han har råkat
mishaga. Således får icke heller jag njuta mi-
na fast små talanger och egenskaper. Widare
sade han: ”Jag kan intet se huru jag kan läng-
re hafwa Herrn qwar i mitt hus i så fatta om-
ständigheter; Dock will jag först besinna
mig något litet, medan jag är inne i Staden
dit jag i mårgon reser. När jag kommer tilba -
ka efter sju dagar skall Herrn få höra mitt
beslut, emedlertid ålägger jag honom sträng-
eligen at skicka sig beskedligt medan jag är
borta.” Jojo tänkte jag, det har ingen nöd nu
i det fallet, sedan saken har tagit en sådan
ställning, så är jag intet så pickhågad eller at
widare löpa åstad. Nu önskade jag mycket
häldre, at jag måtte få resa dädan; ty jag fant
för wäl, at det skulle för mig wara för tråkigt
och twungit, at längre bo där, derföre, ehuru
det hade warit förmånligt at få behålla en så
fördelaktig Condition, så önskade jag dock
häldre at få resa. Jag ångrade dock, at jag för
hastigt lät begära ett samtal med Fru Profes-
sorskan; ty om jag hade drögt dermed tils
HofrättsRådet hade rest in till Staden; så tor-
de saken möijeligen fått en lyckligare ut-
gång, efter mitt hjertas önskan.

Par dagar derefter wille jag oförmärkt utaf
Rabenius utforska om han wiste något om
hans Fru Mors samtal med HofrättsRådet om
mig eller om Hennes tänkesätt i anseende till
mig, och det i afsikt at få komma i något för-
troligare samtal med honom härom på det
jag måtte kunna i någor måtto urskulda mitt
tagna steg och det således ej måtte uttydas på
den wärsta sidan; Men han tycktes ej härom
hafwa någon kunskap; ty blef det icke heller
något widare förtroende utaf.

Det som dock mäst förtröt mig war Made-
moisellens sura och twära utseende och be-
mötande efter denna händelsen; ty om wi
råkte mötas på gården eller annars, så beha-
gade hon icke hälsa, utan såg twärt bort i
wäggen eller jorden. Detta tykte jag utmärk-
te litet wett; ty fast en sådan händelse hade
tildragit sig oss emellan, så war hon dock mig
skyldig allmän höflighet om hon ock aldrig
så mycket hade föraktat mig i sitt sinne. I
sjelfwa wärket sörgde eller oroade jag mig 
allsintet eller ock mycket litet öfwer denna
motgången. Jag såg mig nu till min förnöi-
jelse hafwa blifwit qwitt mitt griller som jag
dock ifrån början hade uparbetat mig till.
Och som jag icke hyste någon owänskap
emot henne för det hon efter sin öfwerty-
gelse råkte swara mig något twärt och jag så-
ledes fant mig lika hugad, som förr, at be-
möta henne med allmän aktning, så tyktes
mig, at det war onödigt för henne at wisa sig
altid så öfwermåttan sur och butter, och det-
ta bidrog ock icke litet till mitt helande, så at
jag war långt friare och muntrare nu än förr.

Änteligen kom HofrättsRådet hem, och
när jag blef upkallad till honom förklarade
Han: ”Jag har nu öfwerwägat saken och fin-
ner, at jag omöijeligen kan behålla Herrn
qwar längre; utan Herrn får resa hwart han
kan förr ju häldre ja i Mårgon om det kan
skje.” Jag geck derpå straxt ned rustade ihop
om qwällen alla mina saker, så at jag hade alt
tilreds till mårgondagen.

Just i dessa dagar war Fendrick Rabbé helt
oförmodat hemkommen. Och såwida han
ibland de första råkte mig, så hälsade han på
mig med wanlig glättighet, hwarwid jag
tänkte: nog är du nu blid; men få se hwad
wett du ådagalägger uti dit upförande emot
mig, sedan du får weta min hafda händelse
med din syster, om du ock då kan bibehålla
ett wärdigt upförande emot mig, wänskap
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fordrar jag icke; men snarast ett wanwettigt
förakt wäntar jag. Min gissning slog icke hel-
ler felt, när wi ej långt derefter träffades,
hade han en hel annan upsyn, grinade och
sneglade på mig helt grymt, hwarwid jag
tänkte: Om du wiste huru litet jag aktar dina
grinerier, och huru mycket jag föraktar dig
hwartil du sjelf, ty wärre, har gifwit mig en
så stor anledning (Se pag: 733. 2:dra Bok:) så
grinade du mindre, du har wist icke giltigt
skäl, men wäl jag till at förakta den andra.
Dock sade han icke ett ord, icke heller jag;
utan uptog altsammans med en Philosophisk
kallsinnighet. Hwad min Discippel Rabenius
angår, så war han wettigast ibland alla, men
Baron Lybecker åter mins jag ej om han nån-
sin feck weta orsaken till min bortresa. Fru
Cedervald må jag icke nämna, hon war sig
altid lik, Men hos Fru Professorskan såg jag
ingen skilnad, icke heller hos Secreteraren
Cedervald.

Jag upsatte en räkning uppå det jag hade
innestående af min Lön Hos HofrättsRådet
och om måron geck jag upp till HofrättsRå-
det och begärte at utbekomma densamma
det jag ock straxt feck; men han räknade
ifrån mig wid pass en half Riksdaler, jag på-
stod wäl äfwen det, men han sade at det ej
belöpe sig mera, förmodeligen hade han
tagit till grund i räkningen en eller par wec-
kor mindre än jag. När jag hörde at han icke
wille ge mig mer så tänkte jag: Jag är lik fat-
tig och du lik rik, har jag Guds wälsignelse,
nog föder han mig och hjelper mig fram än-
dock. Min Banqve war då 15. R:D: och 18. sk:,

och kanskje jag hade 24. sk: qwar förut; och
jag war rätt glad at jag ägde så mycket.

Jag trodde ej at HofrättsRådet skulle gå så
långt i afwoghet, at icke låta mig få en af sina
hästar till nästa Gästgifwaregård, som war
blott en half mil; men när jag frågte härom
så feck jag afslag förebärandes, at han för hö-
bärgningen skull ej hade tilfälle, at sända nå-
gon med efter hästen. Jag måtte derföre gå
till närmaste byar at förskaffa mig en, den jag
hade swårt nog at få, såwida alla woro på sina
ängar. Änteligen feck jag dock låf på en som
de låfte komma med straxt. Wid hemgåendet
geck jag ned på en äng och tog afsked af
tjenstefolket och Torparena, som nog mycket
förundrade sig öfwer min hastiga bortresa,
hwars orsak de icke kände och beklagade at
jag skulle fara ifrån dem. I synnerhet bety-
gade Trägårdsmästarens hustru sin stora af-
saknad när jag wid hemkomsten tog afskjed
hos dem och önskade mig mycken lycka.

På detta sättet drog det långt ut på dagen
innan jag feck häst, som ock drögde nog
länge. När han änteligen kom och jag hade
alt färdigt, så geck jag först upp och tog af -
skjed af samteliga Herrskapet, som geck gan-
ska fort och sedan geck jag ned i min kam-
mare, hölt där sista gången bön med mina
Disciplar, förmanade dem så godt jag kunde
till dygd och Gudsfruktan, samt lade på de -
ras hjertan alla mina ömma förmaningar, tog
af dem ett ömt och kärleksfult farwäl, och
befalte mig och min resa i Herrans Hand.

Slut på Andra Boken.

537

866. 
1784. 
Julii.

867.
1784. 
Julii.

Inl. bok 2-2 PSL (ny pagina)_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2015-03-24  09:54  Sida 537



A: Pagin:
AEimelæus, Student ifrån Österbotten                                                                             33.
Ahlström, vice HäradsHöfdinge i Åbo                                                                            688.
Aminof, Enkefru Majorska i Rimitto på Poiko Rusthåll                                              104.
– – – (Christina Charlotta)                                                                                                115.
– – – (Hendriette)                       Fröknar dess döttrar                                                 129. 
– – – onämnd                                                                                                                        155.
– – – Alla dessa tre onämnde                                                                                           109.
– – – Ryttmästare i Töfsala på Strömma                                                                      206. 
– – – Twå dess söner onämnde                                                                                      206.
Amnorin, Mademoiselle i Sagu 726.
Anna, Piga på Sannais i Merimasko 135.
Ansenius, (   ) Präst i Umeå 698.
Appelgren, Student, i Åbo, Österbottninge  61.
Appelqvist, Gosse i Åbo. 814. 
– – – Dess Mor (onämnd) i Åbo. 815.
Argilander, Magister i Åbo Österbottninge 707.
Armfelt, (Gustaf) Baron i Stockholm   743.
– – – (Otto Reinholt) Bar: Capitain
Arrenius, Comminister wid Swenska Församlingen i Åbo 516.
– – – Mademoiselle, dess dotter 517.
Ascholin, Student i Björneborg 349.
– – – Mademoiselle dess Syster  613.
Ask Student Wästerbottninge  374.
Aspegren, Student Tawastlänninge  551.
Aspholm Rådman i Nådendahl 98.
Auctionist, på böcker i Åbo  802.
Avellan, KyrkoHerde i Rimitto 109. 
– – – KyrkoHerde i Nyland dess Bror 847.
Avolin Commissarie i Ulfsby på Ragwaldsby 288.
– – – (Johan) Magister Dess Son 254.
– – – Twenne Mademoiseller dess döttrar  357.

B.
Bark, KyrkoHerde i Töfsala  208.
– – – Dess Son Student  208.
– – –  Dess Fru   208.
– – – Dess trenne döttrar Mademoiseller 
Bastman Student i Åbo  233.
Benedictus i Stockholm 848.
Bergren Student i Åbo Smålänninge  818.
– – – Student i Åbo dess yngre Bror  506.
Bergstedt (Nicodemus) Magister 736.
Betjent, onämnd  255.
– – –, – – – HofrättsRåd: Ehrenmalms  832.
– – –, – – – Secret: Cedervalds  822.

Billmark (Johan) Professor i Åbo 47.
Biskoppen, så allmänt kallad, tracteur i Björneborg                                                    452.
Bjugg, Tullnär i Björneborg 372.
Björkbom, Student i Åbo 712.
Björkman, Djekne i Åbo  60.
Björkqvist. Gosse på Haistila i Ulfsby  326. 
Björkrot, Klåckare i Åbo  85.
Björn, Paulus, Glasblåsare onämnd  311.

Nämnd 312. 
– – – Dess hustru 323.
– – – (Paulus)               Dess Söner  841.
– – – (Johan)           841.
Björnlund, Medic: Doctorinna Fru i Björneborg 300.
Blad Jungfru, på Haistila i Ulfsby  636.
Bodgosse i Åbo onämnd  843. 
Boding, Rector i Umeå  743.
Bonde, skjutskarl  664.
Bondgumma Finska 33.
Bonsdorf, Magister docens i Åbo  789.
– – – (Gabriel) Candidat ibid: Dess yngre Bror 469.
Boström (Lars) Borgare i Umeå 349.
Brander Comminister i Ulfsby 355.
– – – (Otto) dess Son Student  472.
– – – Tre Mademoiseller, dess döttrar  355.
– – – (Carl Reinholt) Student i Björneborg  165.
– – – Liqvidations Commissar: i Letala  640.
Broman Student Södermanlänninge, i Åbo  254.
Bruncrona, Major i Sagu  717.
– – – Dess Fru
– – – Fröken dess dotter                                                                                                    778.
Brunius, Capellan wid Swenska Församlingen i Åbo                                                  535.
Brunof Magister Österbottninge                                                                                      836.
Bugt, En liten Herre i Åbo  720.
Bäcker, Adjunct i Ulfsby.  354.
Bäckman Magister i Åbo, Swensk.  53.
Bönder, Twenne Finnar  33.
– – – Flere i Säkylä 265.
Båttsman i Åbo onämnd  45.

C.
Calander, Student, i Björneborg. 624.
Callmeijer, (Jacob) Befallningsman, Öfwer=Insp: Callmeijers Son 11.
– – – (Anna Brigitta)       65. 
– – –   (Clara Maria)                   dess Systrar Mademoiseller.                                       50. 
– – – (Christina)    65.  
– – – Dessa tre onämnda  40.

Register

Uppå de Personer och namn som i denna Andra Boken förekomma, Ziffrorna utwisa sidan på hwilken 
hwar Person första gången omtalas eller nämnes. 
N:B: Här uptagas ej dem, som i Första Bokens Register finnas nämnda.
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Calloander (Carl Robert) Secreter: wid Hofrätt: i Åbo onämnd  42.
Nämnd  76.

– – – (Magdalena född Callmeijer dess Fru  69.
onamnd omtalt  42.

– – – (Carl) Dess Son liten 69.
– – – (Johan) Dess yngre Son onämnd  461.

Nämnd                                                                                                                               559.
– – – Twenne Mademoiseller dess Systrar  63.
Callonius, Professor i Åbo  695.
Capellan i Töfsala wid Storö och Warsala Kyrkor onämnd 207.
Capitain, i Eura (ni fallor) onämnd  687.
Carl Gustaf Hertig till Småland  611.
Carlson, Student i Björneborg  452.
Carén, Student i Raumo, onämnd  227.

Nämnd  285.
– – – Dess hustru onämnd  270.

Nämnd   279.
Carl, Hertig till Södermanland  612. 
Carpelan (Wilhelm) General på Packinäs i Rimitto 185.
– – – (Maximiliana Eleonora) Fröken Dess Brors Dotter 109.
– – – (Wilhelm Paulus)     Dess Brorsons Söner 818.– – – (Carl Maximilian)  
Castrén Student i Åbo Österbottninge 719.
Catharina, Gammal Piga på Frisilä i Töfsala onämnd  186.
– – – Kammar Piga på Haistila onämnd  579. 

Nämnd  629.
– – – Piga på Haistila onämnd 595.
– – – Piga Hos HofrättsR: Ehrenmalm 804.
Cavander Professor i Åbo  462.
Cedervald (Arvid) HofrättsSecreterare i Åbo   702.
– – – (Margareta född Rabenius) dess Fru      
Chiconius, Student i Björneborg  452.
Christian, Torpare på Haistila  617. 
Chydenius, (Jacob) Student i Ulfsby Österbottn:  354.
Cumlander Wolont: Corporal i Ulfsby  581.
Cursor Academ: i Åbo onämnd  758.

D.
Dalström, skeppare i Åbo                                                                                                       31.
Danét, Fransysk Språkmästare i Åbo                                                                               463.
De La Myhle Capitain på Mampä i Rimitto                                                                    109.
– – – Dess fru                                     onämnda
– – – Twå fröknar dess dottrar 
Deuche Theolog: Adjunct men kallad Professor i Åbo                                             463.
Directeur, architect wid strömrensningar i Tawastland onämnd                          387. 
Disciplar, onämnde Monténs                                                                                             253.
Doctor, onämnd,                                                                                                                      98.
Dragon, på Sannais i Merimasko onämnd                                                                       98.
Dreng, Finne på Haistila i Ulfsby onämnd                                                           323, 353.
– – – i Sagu onämnd                                                                                                          786.

E.
Eek, HofrättsRådinna Fru i Töfsala på Salmitto  

– – –, (Niclas Hendric) Student  
– – –, (Carl Gustaf) Student 
– – –, (Anna Lovisa) Fröken onämnd.     dess barn 191.

Nämnd  563. 
– – – Fröken yngre Syster  
Ehrenmalm (Georg) Hofrättsråd i Åbo 674.
– – – (född Bruncrona) dess Fru 701.
Ehrenpohl Major                                 638.– – – (W: A:) dess Son Fendrick       
Ekeblom (Sara Catharina) Mademoiselle i Stockholm

onämnd  491. 
Nämnd  613.

Ekelöf, (Abraham) Student 464.
Ekenberg, Gammal Dansmästare i Åbo 219.
Ekendahl Student i Åbo, Södermanlänninge 835. 
Ekrot, Enka i Åbo allmänt kallad Moster, Tracteurska

onämnd  504.
Nämnd 610.

Elisabeth, Piga på Haistila, Pallus Lisa kallad onämnd  595.
– – – Barnpiga i Åbo hos Calloander  244.
Enberg, Guldsmed 759.– – – Twenne Mademoiseller Dess döttrar     
Eneskjöld, Enkefru Majorska i Ulfsby 297.
– – – Fröken dess dotter  348.
Enka gammal i Åbo onämnd. 800.
Enka, Präst Enka Fru ifrån Tawastland    372.
– – – Dess dotter Mademoiselle                 
Ervast, HäradsHöfdinge i Åbo onämnd  787.

F.
Fagerberg (Hendric Gustaf) Student i Åbo från Nykyrka 233.
Fahlstedt Lieutenant wid Björneborgs Regem:    636. 
– – – Dess Fru                                                           
Fattenborg, Student i Åbo Nylänninge 67.
Finnberg HofrättsWaktmästare i Åbo     821.– – – Dess hustru onämnd                        

Nämnd (Cathar: Sophia född Möller 822.
Fisk Coupvaerdie Capit:  609. 
Fjällman Student i Åbo Lappman 757. 
Flamen den äldre           Studenter i Cumo 640.– – – den yngre  
Flicka Torpare dotter på Salmitto i Töfsala 207.
– – – i en liten stuga i Åbo onämnd 825.
Flodberg, Gårdsfogde på Saustila i Sagu  780.
Florin (Elisabeth) Mademoiselle i Uleåborg 333.
Forsell (Jacob) Handelsman i Umeå  822.
– – – Student i Åbo 473.
Forselius Socken Adjunct i Sagu 
– – – Dess Fru  726.– – – Dess Mor 
– – – Dess Syster  
Forsinius, Student i Åbo nedre Satacundens                                                                  514.
Forsman, (Johan) Tobaks Fabriqveur i Åbo                                                                      51.
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Fortelius, KyrkoHerde i Sagu                                                                                              726.
– – – (född Amnorin) dess Fru     
Frenkell (Joh: Christoph:) Magister och Boktryckare 

i Åbo                                                                                                                              777. 
Fru onämnd                                                                                                                               96.
– – – Stads Casseurens i Björneborg                                                                             357. 
Fröken, Gammal Profess: Lefrens Swägerska onämnd                                              835.
Färge=karl, på Haistila                                                                                                         636. 

G.
Gadd (Pehr Adrian) Professor i Åbo                                                                                 82.
Gerten (von), Fröken på Poiko i Rimitto                                                                       104.
Geureijes, Apothekare i Stockholm                                                                                 639.
Gisslov, Student i Åbo Smålänninge                                                                                758.
Glahn (von), HofrättsRåd i Åbo                                                                                        781.
Gosse, Bondeson i Merimasko                                                                                          106.
– – – dess Bror                              
– – – På Haistila onämnd                                                                                                 636.
– – – Skjutts gosse ibidem onämnd                                                                              668.
– – – i Åbo onämnd                                                                                                            767.
Granfelt, Major i Ulfsby                                                                                                       284.
Gripenberg, (Odert Johan) Major på Haistila i Ulfsby                                              254.
– – – , (Hedvig née de Hastfer) dess Fru onämnd 271.

Nämnd  275.
– – – , (Robert Carl) wid Armens flotta   

657.– – – , den älsta Capitain                                               Alla dessa äro Majorns 
– – – , (Odert) Fendrik,                                                 Barn med Twenne Giften.
– – – , (Adolph Magnus) Lieutenant i Åbo                                                                   255.
– – – , (Reinholt Wilhelm) Fendrik                                                                                 276.– – – , (Nils Leonhardt) Fendrik  
– – – , (Claës Jacob)                  onämnde                                                                        270.
– – – , (Carl Constantin)  underoffiserare

Nämnda                                                                                                                             277.
– – – , (Eva Maria) Fröken                                                                                                 276.
Gripenberg, (Johanna Gustava)      Fröknar                                                                  273.
– – –, (Albertina Eleonora)                                                                                               272.
– – –, (Magdalena Juljana)                                                                                                277.

Dessa fyra onämnda                                                                                                       271.
– – –, (Wendela)                                                                                                                  277.
– – –, (Hedvig)         
– – –, (Hans Hendrick) Capitain   446. – – –, (född Hansson), dennes fru
– – –, Lagman i Åbo majorns Bror  591.
– – –, dess fru, 
– – –, (Johan Wilhelm) Lieutenant dennes Son  359.
Grundström, Commissarie i Ulfsby 324.
Gumma Signerska 397.
Gröndahl Student.  720.
Gästgifwerska i Åbo onämnd 666.
– – –, i Eura 668.
Gubbe i Åbo med repentiner 536.

H.
Haelsten, Comminister i Lemo                                                                                          378.
– – –, Dess Son gosse onänd                                                                                            487.
Hamerin (Lars) Kockpoike                                                                                                      4.
Handelsman i Åbo onämnd                                                                                                843.
Hanqvist Student i Sagu                                                                                                        717. 
Hans Jons son Bonde i Bjänberg i Umeå                                                                        432.
– – –, Dess hustru                                          
Hartelin, (Hendrick) betjent                                                                                              107.
Hartman (Jacob Johan) Biskopp i Åbo                                                                          468.
– – –  Bröder Studenter i Åbo                                                                                   53.– – –      
Hastferd, Major i Björneborg                                                                                             335. 
Hellenius (Carl Niclas) Professor i Åbo                                                                         708.
Herkepæus Borgmästare i Nådendahl                                                                               32.
Herre onämd                                                                                                                           596.
Hjertman Munsterskrifware i Björneborg                                                                      358.
Hirn Bataillons Präst i Rimitto                                                                                            138.
Hofslagare i Ulfsby onämnd                                                                                               419.
– – – Dess dotter onämnd                                                                                               630.
Hongola, Gumma i Åbo                                                                                                       467.
Hushållerska, Prof: Callonii i Åbo                                                                                    695.
– – –, Baron Kurks i Tafwastland onämnd                                                                    745.
– – –, Hennes dotter                                                                                                           766.
Hustru Torpares på Annoila                                                                                               608.
Hägerman, Borgare i Åbo                                                                                                     771. 
– – –, Dess Son Student                                                                                                      531.
Häggström (Olof) Comminister i Umeå Socken                                                         194. 
– – – (Olof) Gosse i Umeå Stad                                                                                     162.
Hästesko, Fendrick i Nackila                                                                                              

342.– – – dess döttrar Fröknar    
– – –           
Högström, Student i Åbo Swensk                                                                                    507.
Hök, Magister i Åbo Swensk                                                                                                53.

J.
Jacola, Enka i Åbo 43.
Jerlström HofQwartermästare i Raumo 226.
– – – (född Hags) Fru dess Mor 199.
Ingman, Frälse Inspector i Merimasko  113.
– – – Dess hustru  131.
– – –               
– – –    dess döttrar 132. 
– – – 203.
– – –   
– – – Dess Söner  203.– – –
– – –, Student  836.
Jonas Erics son, i Hallen i Nordmaling min Swåger 438.
– – – Israels son i Ström i Umeå Socken min Cousine 439.
Jonsson, (Carl) Student i Åbo från Björeborg  219.
– – –, Dess bror Prest  547.
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Josephs Enka i Waxholm  16.
Jungfru Inspect: Ingmans slägtinge                                                                                   132.
– – –, Hushållerska på Sannais, onämnd                                                                       103.
– – –, Gammal Spågumma i Åbo                                                                                       73.
– – –, På Raula Bröllop                                                                                                        124.
– – –, Hushållerska gammal. på Saustila i Sagu                                                           773.
– – –, Dito hos Prof: Lefren i Åbo                                                                                   833.
Justander Enkefru i Åbo                                                                                                      467.
– – – (Johan Gustaf) dess Son Student                                                                       532.
Jägerhorn Major,                                                                                                                       32.

K.
Kannevorf, (Christian)                                                                                                        335.
Kannisto, Torpare på Saustila                                                                                              751.
Karl, som begärde drikspengar i Åbo                                                                              667.
Kilberg, Student i Åbo Swensk                                                                                            53.
Kjäckman, Student i Åbo, Österbottninge                                                                    508.
Klick, Lieutenant i Nyland                                                                                                   743.
Klingvall, Magister i Åbo, Swensk                                                                                       53.
Knorring, Capitain wid Björneborgs Regemente                                                         652.
Kockpoike onämnd                                                                                                                  37.
Konauf (von) (G: A:) Capitaine                                                                                       399.
Konstmästare i Stockholm onämnd                                                                                   26.
Korsman, Coupvaerdie Capitain                                                                                      609.
Kothen (von) Major.                                                                                                            848.
Krank, Anders Student, Österbottninge                                                                           33.– – –, (Elias) Gymnasist, dess Cousin
Kreander (Salomon) Professor i Åbo                                                                              770.
– – – Dess Bror Student                                                                                                   800.
Krok Twenne fröknar i Åbo                                                                                    63.
–––        
Kurk, Baron i Tawastland                                                                                                     745.

L:
Lackman, (Berndt Adrian) Capit: Tollets slägting: min Discip:                                103.
Lagerström, Student i Åbo                                                                                                 489. 
Lebelle, KyrkoHerd: Prost och HofPred: i Ulfsby                                                         313.
– – – (född Wilbrandt) dess Fru                                                                                    396.
– – – Fendrick dess Bror i Ulfsby                                                                                   626.
Lefren (Olof) Professor i Åbo                                                                                             47.
– – – Dess Fru                                                                                                                         50.
Levan, Comminister i Sagu                                                                                                 726.
– – – Dess Fru                        
Lieutenant wid Curer mötet på Sannais onämnd                                                          112.
– – –, min Discipels Baron Lybecker Styfar                                                                 790.
– – – Dess Fru                                                                                                                               
Liljevall, Commissarie i Säkylä                                                                                           662.
Lind, Casseurs fru i Umeå Stad                                                                                          372.
Lindmark Klåckare i Merimasko                                                                                       205.
– – –, Dess Son Student                                                                                                      103.
Litell, Student i Åbo Södermanlänninge                                                                         835.
Loffman, en ung Herre i Åbo onämnd                                                                             247
– – – Mademoiselle dess Syster 63. 

Loffsman, (Joh: Fredr:) Kammarskrifw: hos Callmeijer  163.
Logren, Student Österbottninge  504.
Loning, Lieutenant, på Lonoma Ö.      107.
– – –, Dess Fru                                   
Lund (Bengt) Sergeant i Ulfsby  290.
Lybecker (Gust: Reinholt) Baron, min Discippel  674. 
Ländsman Afskjedad, onämnd  32.
– – – i Sagu onämnd  733.
– – – Dess hustru            
Länke, Fendrick wid Björneb: Regem:  617.

M.
Madame i Waxholm onämnd  17.
– – –, Strömmens Wärdinna i Åbo  29.
– – –, Enka HusHållerska på Sannais  117.
Mademoiselle Actrice i Åbo onämnd  93.
– – –, HandelsMans dotter onämnd  99.
– – –, något gammal i Åbo onämnd  250.
– – –, I Ulfsby på Bruket en gång onämnd  354.
– – –, I Åbo onämnd  483.
– – –, ibidem onämnd  510.
– – –, i Ulfsby onämnd  624.
– – –, Afmålad  760.
Magister, onämnd  99.
Maria Piga på Haistila  286.
– – – Pehrs dotter jungfru på Thorsnäs glasbruk  323. 
Matts, Dreng i Åbo hos Callmeijers onämnd  46.
Nämnd  105.

– – – Anders son Bonde i Degernäs  439.
Matros onämnd ifrån Åbo  33.
Matros, onämnd ifrån Åbo.  37.
– – – i Åbo dess Slags kämpe  43.
– – – Finne ifrån Uleåborg  14.
Melander (Gabriel) Handels bokhållare  536. 
Messman, Gammal under Officer i Hariavalda  660.
Moberg, (Jonas) Bruks Inspector på Fredricksfors Bruk  384. 
– – – Dess Fru (född Rikström)  577.
Montén, Magister i Åbo  53.
Monzelius, Regements Past: och DomProstens Adjunct i Åbo  144.
Moster, så allmänt kallad, Enka, hölt wärdshus i Björneb:  293.
Målare i Rimitto  214.
Möllberg Perukmakare i Åbo  62.
Mört, Commissarie i Merimasko 120.

N:
Nessler, Räntmästare i Umeå  698.
Norgren, Kammar tjenare Hos General Carpelan  185.
Norlander Student, i Åbo Swensk  53.
Norstedt, Fröken ifrån Eura Åminne  711.
Nunnberg Sergeant i Ulfsby  323.
Nyrenback Enke Fru Actrice  348.
Nääf, Professor i Åbo  42.
– – –, Dess Fru 203.
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O.
Officer, onämnd  787.
Otter, (von) Baron och öfwerste wid Björneborgs Regem:  610.

P:
Passellberg, Capitaine i Merimasko  104.
– – –, Dess Fru  134.
– – –, Dess Mor eller Swärmor    
Pehr Hendricks son Bonde i Stöcke och Umeå Socken  744.
Penzelius, Djekne i Åbo  60.
Petrén Injegneur, i Eura  259.
Pfaller, Capitaine i Ulfsby  577.
Pigor omnämnde hos Callmeijers  246.
Piga gammal, på Saustila, onämnd  748.
Planman, Professor i Åbo  48. 
Polonius, Mademoiselle i Åbo  512.
Pontelius, Inspector på Björneborgs Bränneri  273.
– – –, Dess Son Student  712.
Porthan (Hendric Gabriel), Professor i Åbo  462.
Pripp, (Nils)  335.
Procopé, Student i Åbo  472.
Pryss, (Ulrich) Student i Åbo onämnd  218. 
Nämnd  709.

Präst i Stockholm onämnd  25.
– – –, Österbottninge  67. 

Q.
Qvist, Lagmans Fru i Umeå  455.

R. 
Rabbé, Fendrick,                                                                                                                     703.
Rabenius, (född Bruncrona) Hans Mor i Sagu                                                             702. 
– – –, (Lars Georg) Hennes yngre Son Min Discipel                                                674. 
– – –, (Christina Juljana) Hennes dotter Mademoiselle                                 691. 702.
Reichardt, Student i Åbo                                                                                                    469.
Reuterholm, Assessor i Åbo Hofrätt                                                                               769. 
Ridderstadd, Sergeant i Rimitto                                                                                        109.
– – –, Dess Fru onämnd                 
– – – (Samuel) nämnd                                   Hans Söner Mina Disciplar                 210.
– – –, (Pehr) onämnde                                                                                                         114. 
– – –, onämnde.                                                                                                                    190.
– – –,      
Rigner, Student i Ulfsby                                                                                                       297.
Rikström (Johan) Munsterskrifware i Ulfsby                                                               285.
– – –, Student Dess Cousin i Åbo                                                                                   838.
Ritz Student i Åbo                                                                                                                 835.
Rung, Secreterare wid Åbo Hofrätt                                                                                  775.
Rydell, Kockens annars kallad Tracteur i Åbo                                                                  61.

S.
Saclén, Borgmästare i Björneborg  345.
– – – , Student,                 dess Söner.  472.
– – –, Injegneur     452.
– – –, Student        
– – –, HäradsHöfdinge i Wemo 232.
Salin, Ländsman i Rimitto,  
– – – Hans Söner Studenter 180.
– – –   
Salonius, Comminister i Nagu, men bodde i Rimitto                                                  179. 
– – –, Student dess Son onämnd omtalad                                                                     181.
Sandberg, Skallfogde i Sagu                                                                                               729.
Schalberg, (Olof ) Professor i Åbo                                                                                  463.
Scheffer, Comminister i Harjavalda, Magister                                                              653.
– – – (Carl) Student dess Son                             
Schjäle, Student, Tawastlänninge                                                                                      551.
Schlyter (Johan) under officer, sedan Student                                                              113.
Sergeant, Gammal i Ulfsby onämnd                                                                                355.
Sikström, (Olof) gammal Borgare i Umeå                                                                         6.
Sjöblom, Djekne i Åbo.                                                                                                          60.
Skinnaris, Min wärdinna i Åbo                                                                                           242.
Skomakare, Academie, onämnd                                                                                       508.
Skräddare på Sannais                                                                                                             174.
– – –, i Töfssala socken Skräddare                                                                                  209.
Soldat wärfwad onämnd                                                                                                        32.
Sourander, Comminister i Björneborg                                                                            576.
– – –, Dess Bror Handelsman ibidem                                                                            679.
Spandecou Capitain i Töfsala                                                                                             207.– – – Dess Son                            
Stenberg, okänd Handtwärkare                                                                                        767.
Ström, Student i Åbo                                                                                                              53.
– – –, (Fredrick) min Farbrors Son i Rathan                                                                 321.
– – –, Gardies Corporals hustru i Stockholm                                                                20.
Student, i Åbo hos Thelin onämnd.                                                                                    91.
– – –, i Töfsala på Fagernäs onämnd                                                                                191.
– – –, i Åbo, El: Kranks Kammerat onämnd                                                                 470.
– – –, ibid: Chores Wän onämnd                                                                                     532.
– – –, ibid: onämnd.                                                                                                              719.
– – –, min Antesessor på Saustila onämnd                                                                   726.
– – –, i Åbo, onämnd                                                                                                          802.
Sundius, (Johan) Assessor och Regem: Skrifw: i Björneborg                                  335.
– – –, Dess Fru                                                                                                                       274.
– – – (Nils)                       Hans Sty=Söner                                                                    335.
– – – (Christian)         
Sundvall, (Johan) Student i Cumo                                                                                  539.

T.
Tammelander. Student i Åbo  847.
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Tartare i Oripä,  667.
Telning, Student i Björneborg Swensk  274.
Taube, Fru Majorska   206. – – – 

Dess döttrar Fröknar– – – 
– – –   
Tellenius, Comminister i Merimasko  148.– – –, Dess Fru                                         
Tengström, Magist: docens i Åbo  463.
Thelin, (Carl Gustaf) Student i Åbo, Österbottninge  90.
Tidegren, (Gabriel) Magister i Åbo, Wästgöte  48.
Timenius, Jungfru i Åbo  760.
Timm, Bruks Patron på Cautua Bruk  454.
– – – (född Delamyhle) Dess Fru  455.
Tollet, Capitaine på Sannais i Merimasko  95.
– – – (Gustaf)                                                         
– – –  (Christ: Juljana)       mina Discipl:           Hans Barn 103.
– – –  (Sophia) 
– – –  (Frans Ferdinand)  156.
Torpare på Poiko i Rimitto      172.
– – –, Dess hustru                   
– – –, i Sagu onämnd 752.
Trägårds Mästare på Saustila i Sagu  725.
– – – (född Timenius) Dess hustru  730. 
Tullingberg, Magister i Åbo Österbottninge  842.

U.
Ullbrandt, HandelsMan i Uleåborg  15.
– – –, (Christina född Norberg) dess Fru    
Under Officer, Gammal i Rimitto onämnd,  112.
– – –, i Nackila                    onämnda  269.– – –, Dess hustru        
– – –, I Björneborg  568.
– – –, Dess Fru  569. 
Unæus, Tullskrifware i Åbo  46.
Uhréll Student i Åbo  219.

W:
Wadén, (Jacob) Handelsman i Björneborg  651.
Wahlros (Carl) Socken Präst i Björneborg  314.
– – –, (Född Rikström) Dess Fru  577.
Wennerberg, Cancellist i Åbo  239.
Wessberg Bränneri Inspector i Åbo  82.
– – –, Dess Son Student  83.
Wessling, Gardies karl i Stockholm  24.
Wessman, Jungfru på Haistila  445.
Willebrandt, Fröken 396.
Winqvist, Handels Bokhållare, och Hand: Mans Son i Åbo  86.
– – –, Dess Syster Mademoiselle onämnd  495.

Nämnd 498.
Winter, Cammererare i Åbo  826.
Wittfot, Handelsman i Töfsala  191.
Woivalin, HandelsMan i Åbo onämnd  99.

Nämnd 117. 
Wästermark (Catharina) Jungfru eller Mademoiselle if: Bygde 11.

Å.
Åberg, Provisor i Rimitto  124.
– – –, Munsterskrifware i Merimasko 139.– – –, Dess Fru                                            
Ålander, Student i Björneborg  504. 
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Noter

1. Jesaja 1:18.

2. I själva verket avled de 1743.

3.Risvar tidens folkliga benämning på engelska sjukan eller rakit. Sjukdomen, som beror på D-vitaminbrist, angriper
främst skelettet och dess tillväxtzoner. Barn får mjuk och böjlig benstomme med felställningar som följd.

4. I slutet av 1600-talet kom Olof Svebilius’ katekesförklaring Enfaldig förklaring öfver Lutheri lilla catechismum, stält
genom spörsmål och svar, som var i bruk hela 1700-talet. Det utmärkande för kateketisk undervisning är just frågor
och svar.

5. Skidbord är ett löstagbart bord som höjer relingen på en båt så att man får ökat skydd mot vågor men även större
lastutrymme.

6.Anders Gradin, Kongl. hof-prädikant. och kyrkoherd. Anders Gradins Förklaring öfwer alla sön- och större högtidsdagars
evangelier, utgifwen, på mångas åstundan, efter hans död, Stockholm 1760. Givetvis kan Stenbergs uppgift även avse
andra upplagan 1765.

7. D.v.s. om jag ej misstar mig. Att Stenberg ibland reserverar sig på det här sättet tycks f.ö. stärka trovärdigheten 
i andra utsagor.

8. År 1766 förrättades en stor ägojämkning i Stenbergs hemby.

9. Byabönen, en viktig institution i västerbottniskt fromhetsliv, har en konkret orsak i de långa avstånden mellan
byar och sockenkyrka. En kvalitet i denna intima gudstjänstform, där man i övrigt sökte efterlikna sockenkyrkans
gudstjänst, var att hela familjer, d.v.s. även små barn, deltog. 

10. Intresset för fågelfångst kom att följa honom livet igenom. Efter Stenbergs död utkom 1841 i Stockholm hans 
Afhandling om bästa sättet att fånga skogsfogel med snaror, illustrerad med 35 upplysande figurer.

11. Smittkoppor, en av 1700-talets allvarligaste sjukdomar, hade hög dödlighet, särskilt bland barn. Symptomen var
initialt hög feber, led- och muskelvärk samt stark sjukdomskänsla. Därefter följde ett tillstånd med vätskefyllda
blåsor på stora delar av huden. Då man förr talade om koppärriga syftade man ursprungligen på personer som överlevt
sjukdomen men hade ärr.

12. Tysklandsresa var en gängse eufemism för barnsäng och förlossning.

13. D.v.s. en pil.

14. Förberedelsen, som föregår predikans huvuddel. 

15. Nidskt, som i riksspråket haft betydelsen snål.

16. Båda delarna av Jöran Nordbergs Konung Carl den XII:tes historia utkom i Stockholm 1740.
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17. Ordspråksboken 23:1–2.

18. Visan vittnar om den popularitet Gustav Vasa åtnjöt som historisk gestalt under 1700-talets senare hälft.

19. Maximus communis divisor är termen för den största gemensamma delaren i räknebråk. Stenberg lär sig här att
dividera. 

20. Umeå stads skola var vid denna tid en enklare pedagogi, som riktade sig dels till stadens framtida borgerskap
och handelsmän, dels till dem som ville beträda den lärda banan. 

21. Hustavlan är ett fundament i gammalluthersk samhällssyn och bygger på en treståndslära, realiserad på olika
nivåer i det dagliga livet; hustavlan presenteras i Luthers lilla katekes. Athanasii Symbolum, den athanasianska tros-
bekännelsen, ingår även den i Lilla katekesen; den är ej skriven av kyrkofadern Athanasius.

22. D.v.s. påsklov.

23.Carl Friedrich Degenkolb, En kort dock redig anwisning til en grundelig kundskap om Gud, människone och werldene,
dock i synnerhet en anledning til kundskap om werldene, hwarutinnan utur historien, geographien, genealogien, och wapn-
konsten, ungdomenom en liten: försmak meddelas om werldenes åtskilliga delar, landskaper, potentater, regenter, religioner,
tungomål, seder, sinnesbögelser, konster […]. Göteborg 1753. Boken är en översättning av ett tyskt originalarbete.  

24.Här refereras till Nicolaus Petri Agrells räknelära Institutiones arithmeticæ, eller Kårt underwisning, om de förnämsta
och högnödigsta reglor, exempel, italienska practiquer och compendier, som i dagelig räkning mäst brukelige äro, som utkom
i ett antal upplagor mellan 1655 och 1798.

25. Att viaticera eller få viaticum innebar att under s.k. djäknegång eller sockengång vandra igenom ett område och
där tigga om medel till fortsatta studier.    

26.Den form av privatinformation där en lärare vid en skola tog emot privata elever var en  alternativ utbildningsväg
och innebar också en extra födkrok för lärare. 

27. Corderi Colloquia är 1500-talshumanisten Mathurin Cordiers samling av texter, bl.a. några av Aisopos’ fabler,
som under mycket lång tid användes för de lägre latinstudierna. En utgåva trycktes i Åbo 1764. 

28. Jacob Benzelius’ bok Epitome repetitionis theologicæ utkom första gången på latin 1734 och fanns från 1737 
tillgänglig i svensk översättning. Den påbjöds av ständerna som skolbok och användes i runt ett århundrade.

29.Stenbergs notis är ett mycket tidigt belägg på medicinsk tillämpning av elektricitet. Terapin gick ut på att gnistor
från elektrostatiskt laddade objekt skulle bota eller lindra olika tillstånd eller sjukdomar. De apparater som användes
under 1700-talets senare hälft var ganska enkelt konstruerade; ofta fungerade en s.k. Leidnerflaska som kondensator. 

30.Här avses Andreas Rydelius’ Grammatista philosophans seu Colloquia & sermones, quorum argumenta brevis primum
& adolescenti ingenio accommodata nature historia traditur, tum latinæ quoq; orationis genuina constructio, cujus exempla
in ipso sermonis contextu […], använd som skolbok från första upplagan 1714 och en bra bit in på 1800-talet.
Cornelius syftar på romaren Cornelius Nepos och hans historiska biografier över illustra män, som lästes mycket 
i svenska skolor. 

31. Här använder Stenberg det franska ordet för djärvhet.

32. Stenberg misstar sig; von Kothen dog i april 1775.
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33. Jfr Psaltaren 95:6.

34. Här märks hans topografiska intresse, vilket kom att resultera i Pehr Stenbergs Umebeskrivning, utgiven 1987. 

35. Dödsfallet skedde ett år tidigare, d.v.s. 1775.

36.Bjuhr dog 1775. Den felaktiga uppgiften hos Stenberg blir ett slags följdfel sammanhängande med de andra döds-
fallen. I verkets första bok har Stenberg sannolikt inte haft minnesanteckningar att stödja sig på utan förlitat sig
enbart på minnet.

37. I själva verket hette hon Anna Matsdotter.

38. Hänvisningen till Ludvig Holberg är den första i raden av Stenbergs skönlitterära referenser.

39. Gymnasiet i Härnösand var länge landets nordligaste. Det gick emellertid även att gå vidare till universitetet
utan gymnasiestudier.

40.Vad Enchiridion syftar på är oklart, möjligen Epiktetos och dennes handbok i livets konst. Justinus är historikern
Marcus Junianus Justinus. Johan Plennings nybörjarbok i logik är antingen Logica, usui juniorum, in epitomen […],
Stockholm 1746, eller Rudimenta logicæ, in usum tironum, Västerås 1746; den senare kom f.ö. i svensk översättning 
i Västerås 1756, varefter ytterligare upplagor följde. Gerhardus Johannes Vossius’ Elementa rhetorica var den grund-
läggande retoriska läroboken i svenska skolor från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet; under 1700-talet
utkom den både på latin och i svensk översättning, exv. i Västerås 1770.

41.Haxe var under 1700- och 1800-talen benämningen på ett mindre segelfartyg i kustsjöfart vid Bottenhavskusten;
trafiken rörde både frakt och fiske.

42. Stenberg har fel årtal. Boberg drunknade samma tid på året men 1776. Uppenbarligen är årstiden lättare att
komma ihåg än årtalet. Stenberg företer ett cykliskt tänkande som tyder på att han ännu inte haft några minnesan-
teckningar att stödja sig på.

43. Förkortningen uttyds Loco sigilli, d.v.s. sigillets plats. Så betecknade man att det funnits ett sigill i originalhand-
lingen och markerade ungefär var detta sigill suttit. Stenberg har ibland med en enkel cirkel försökt återge sigillets
form.

44. Seden att ligga samman på det här sättet anses typisk för norra Sverige.

45. Stenberg beskriver här konfirmationssedens gradvisa framväxt under 1700-talets senare hälft, fullbordad 1811.

46. Både Stenbergs far och bror hade som bisyssla att distribuera glas åt Strömbäcks glasbruk, anlagt på grannbyn
Ströms mark.

47.Gustav III:s dräktreform kom 1778. Man noterar att den svenska dräkten samma år nått Umeå, vilket kan förklaras
av de cirkulär och skrivelser som sändes till dels landshövdingar och biskopar, dels ståndspersoner i landsorten. 
Allmoge och tjänstefolk berördes däremot inte  av dräktförordningen.

48. D.v.s. bördor.

49.En svensk översättning av den franske astronomens Alexis Claude Clairauts arbete Élémens de géometrie, nämligen
Inledning til geometrien, Stockholm 1744; en andra upplaga kom i Stockholm 1760. 
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50. Erik Pontoppidan, Menoza, en asiatisk prints, som reste werlden omkring, för at söka christna, i synnerhet uti Indien,
Spanien, Italien, Frankrike, Engeland, Holland, Tyskland och Dannemark, men fant litet af thet han sökte […], Västerås
1771–1773. Boken, som utkom i original på danska på 1740-talet, är en brevroman och fick stor spridning.

51. D.v.s. de har larmat eller bullrat eller busat. 

52. D.v.s. med rödaktig färg.

53. Första Thessalonikerbrevet 4:4.

54. Benzelius’ Repetitio theologica summa doctrinæ christianæ capita ad verbi divini normam sistens in usum juventutis
patriæ collecta utkom i Stockholm första gången 1735. Dansken Marcus Wöldike – vars efternamn Stenberg efter 
tidens sed skriver i bestämd form – var upphovsman till Marci Wöldike […] Compendium theologiæ theticæ […], utgiven
först i Köpenhamn 1742; verket utökades betydligt i senare upplagor tryckta i Sverige. BussersMoral syftar på Johan
Bussers arbete Compendium philosophiæ moralis, in usum studiosæ juventutis conscriptum, författat på uppdrag av präs-
teståndet och tryckt i Linköping 1774. Euklides’ Elementavar i sina första böcker koncentrerad på geometrin; Euklides
användes i svenska skolor också under hela 1800-talet. Av romarna lästes alltså inte bara Justinus utan också Ciceros
talekonst, Cato d.ä. och dessutom dramatikern Terentius, som f.ö. hade en viktig betydelse för skoldramat i Sverige.
Johann Hübners tyska lärobok i historia utkom på svenska första gången i Stockholm 1721 under titeln Herr Johann
Hübners Kortta inledning til then politiska historien, begynnarom til godo utur alla IX. delarna af herr auctoren sielf i ett
band sammandragen […].

55. D.v.s. Salutem plurinam dico, ungefär Jag hälsar er hjärtligt.

56. Ordet grannar har här en annan betydelse än den nutida och betecknar en bys alla invånare. 

57. Uppenbarligen en missuppfattad eller regional variant av ordet inkiett med betydelsen otålig. Att franska lånord
fick en annan form i folkmun var inte ovanligt. 

58. Den tappre och oöfwerwinnerlige prins Calloander, samt den under-sköna och hjeltemodiga prinsessan Leonilda, en
översättning av Giovanni Ambrogio de Marinis Il Calloandro fedele från 1600-talet, utkom i fyra svenska upplagor
på 1700-talet: 1740, 1749, 1769 och 1785. 

59. D.v.s. nyckelharpa.

60. Trisette var ett av det sena 1700-talets vanligaste kortspel och spelades i par.

61. Fru Callmeijer var kusin till Stenbergs far; orden farbror och faster används här på samma sätt som senare tiders
farbror och tant.

62. Möjligen Jesper Swedberg, Vngdoms regel och ålderdoms spegel, af Salomos predik. XII kapitel, förestelt i ene wiso,
med thesz förklaring, i twå predikningar, hålna til afsked i Vpsala åhr 1703, Skara 1709.

63.Håkan Sjögren, Lexicon manvale latino-svecanvum, cvm brevi indice sveco-latino, methodo qvodammodo nova conscrip-
tum & coarctatvm, Stockholm 1775. Sjögrens latinsk-svenska ordbok användes länge; en fjärde upplaga utkom 1832.

64. Seuerlingska teatersällskapet leddes av Carl Gottfried Seuerling, en pionjär i fråga om teater i den svenska lands-
orten. Truppen turnerade i Finland första gången 1767–1768 och återkom flera gånger till Åbo.  
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65. Bland de handskrifter av Stenberg som inte bevarats märks en visbok och en poesibok. I visboken, som repre-
senterar en gammal litterär tradition, har han samlat egna och andras visor, som han numrerat och försett med 
melodiangivelser. I boken med poetiska arbeten har han ordnat sina egna tillfällesdikter, d.v.s. verser han skrivit som
gratulation, kondoleans och vid avsked; även dessa alster är numrerade. Böckerna är emellertid förkomna.

66. J. Robert Des Pepliers Grammaire françois et suedoise […] eller i svensk översättning Herrn Des Pepliers Fransöska
grammatica […] var en flitigt använd fransk språklära.

67.Anders Jahan Retzius, Inledning til djur-riket, efter herr archiatern och riddaren Carl von Linnés lärogrunder, Stock-
holm 1772.

68. Här syftar Stenberg på ett arbete av den tyske 1600-talsteologen Joachim Hildebrand.

69. Sockenboarna betecknar socknens herrskap.

70. Henry Fielding spelar en stor roll i 1700-talets läserevolution. Hans roman The history of Tom Jones, a foundling
från 1749 utkom i svensk översättning i Västerås 1765 under titeln Tom Jones eller Hitte-barnet.

71. Johan Biurman, En kort doch tydelig bref-ställare, at med godt sammanhang concipera och författa allehanda slags
bref, skrifter, suppliquer och contracter med mera, samt rätt distinguera dem, med de wanlige skiljeteknen, punct, colon, 
semicolon, comma […], Stockholm 1729. Nya upplagor kom 1731, 1739, 1748, 1754, 1767 och 1792. Stenberg benämner
honom alltså felaktigt Burman.

72. Uppenbarelseboken 20:12.

73. D.v.s. förkovra sig.

74. Dansmästaren i Åbo var en akademisk tjänsteman och tillhörde den s.k. exercitiestaten.

75. Pjäsen Den döende fadren eller den genom underbara syner omwända sonen var en moralitet i tre akter på temat
den förlorade sonen. Den gavs i Finland av Margareta Seuerling  ännu i början av 1800-talet. Man kan här jämföra
med Stenborgska skådebanorna i Stockholm som på 1770-talet spelade en pjäs med titeln Den döende fadren.

76. D.v.s. i seder.

77. D.v.s. skämt eller gyckel.

78. En bok om Grönland med stor spridning på 1700-talet var Hans Egedes arbete Det gamle Grönlands nye Perlust-
ration […], utgiven i Köpenhamn 1741. Denna bok av Grönlands apostel översattes snabbt till tyska, engelska och
franska. Om det var den som Stenberg läste går självfallet inte att fastställa.

79. Här hänvisas till Halle-pietisten Johann Jacob Rambachs predikosamling D. Joh. Jac. Rambachs […] Christusi
Mose, eller Betraktelser öfwer de förnämsta prophetier om Christo, och märkwärdigaste förebilder til honom, hwilka i Mosis 
fem böcker äro til finnandes: fordom i offenteliga predikningar föredragne, uti Waysenhuset i Halle, men sedermera efter
författarens död till trycket befordrade […], Stockholm 1768, eller möjligen till det tyska originalet. Uppfattningen att
händelser och gestalter i Gamla testamentet prefigurerar dem som möter i Nya testamentet är givetvis inte unik för
Rambach utan lutherskt allmängods. 

80. Torsnäs glasbruk i Ulvsby socken grundades 1781 och var alltså nyanlagt då Stenberg vistades i trakten.
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81. Pamela, or Virtue rewarded, Samuel Richardsons epokgörande brevroman utkom på engelska 1741–1742. Den
svenska översättningen, Pamela eller Den belönta dygden […], utgavs i Västerås 1783.

82. Stenberg har skrivit fel och menar annandag pingst.

83. Att den här visan om dårskapen inte ingår i La folia-komplexet framgår av metriska skäl. Däremot har versen
en påfallande likhet med Israel Holmströms Klippingshandskar jag er lovar och Olof von Dalins Kulen höst med regn
och töcken; melodin till dessa visor kom att parodieras flitigt under 1700-talet.

84. Den frivola visan är alltså hämtad ur en handskriven visbok, där Stenbergs bekant Jacob Chydenius samlat ma-
terial av olika slag.

85. Stenbergs botaniska intresse tog därefter fart och resulterade omsider i ett herbarium.

86. Verbalsubstantiv av forka, d.v.s. förmana eller eftertryckligen framhålla.

87. Visan om Herregårds Nisse är en variant av visan Sandals Nisse vid ett hurtigt mod, känd som skillingtryck från
1722 men även upptecknad ur muntlig tradition. Melodins popularitet har gjort att den också använts som instru-
mentala polskor.

88. Durack eller durak var en form av kortspelet mjölnarmatte; den som förlorade blev durak, d.v.s. dumhuvud eller
drummel.

89. Passagen är skriven innan Stenberg fått Daniel Schörlings avskrift av vistexten som han därefter har kunnat
infoga på tillämplig plats i manuskriptet.

90. Johannes Eurenius, En präst i sin prydning, eller Grundelig afhandling angående en prästmans och Christi tjenares
ämbetes-skyldigheter, emot Gud och hans dyrtköpta församling […], Stockholm 1770.

91. Erik Pontoppidan, Sal. biskopens och procancellerens, herr doct. Eric Pontoppidans Collegium pastorale practicum,
eller Underwisning för dem, som wilja rätt förestå det hel. predikoämbetet, Stockholm 1766. Den svenska översättningen
är gjord efter den danska andra upplagan från 1765; första upplagan kom 1757. 

92. Ordet tillhör dialektorden i Stenbergs Ordbok över Umemålet, utgiven 1966–1973, där det behandlas under 
uppslagsordet smuga som ”småg, det lilla rum, som är emellan twänne hus, som äro satta helt nära hwarandra”.

93. Att man skrev visor till befintliga melodier i s.k. paroditeknik eller kontrafaktur var gängse under hela 1700-
talet. Här skulle det möjligen kunna röra sig om melodin till en visa av Carl Michael Bellman, nämligen Allting är
rigtigt clarerat och gjort, Fredmans epistel n:o 57, som har rubriken Om barnsöletmen som i och för sig inte sägs utspela
sig på Tre Byttor; krogen förekommer dock i epistel n:o 51.

94. Det rör sig inte om ett danskt original utan om en dansk översättning av abbé Prévosts Le Philosophe anglais ou
Histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell.

95. De mycket populära Eskolagubbens visor består av verser till en Åboborgares bröllop 1732 och hans begravning
tre år senare. Men diktaren Alexander Hacks hyllar inte föremålet för tillfällesdikterna utan förlöjligar i stället brud-
gummen respektive den avlidne och den miljö han rört sig i. Dikterna trycktes men spreds också genom avskrifter.

96. I själva verket hette hon Jansson.
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97. Rambachs arbete är Joh. Jacob Rambachs […] Moral-Theologie oder Christliche Sitten-Lehre […], utgiven i Frankfurt
am Main på 1730-talet, på svenska sammanfattad i Kort begrep af den christeliga sedo-läran, utur doct. Joh. Jac. Rambachs
moral theologie […], Stockholm 1771. Vergilius’ Georgica var givetvis en klassiker men särskilt aktuell på 1700-talet då
man intresserade sig för lantbrukets förbättring. François Fénelons roman Les aventures de Télémaque användes gärna
i franskundervisningen, särskilt i Åbo.

98. Anslagstavlan med alla akademiska intimationer, d.v.s. kungörelser, anslag och meddelanden.

99. Venia concionandi betecknar en icke-prästvigd persons tillstånd att predika. Tydligen måste Stenberg tentera
för teologiadjunkten innan han fick venia.

100. Höga visan 3:1.

101. Stenberg syftar på Alexander Hacks.

102. Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausens inflytelserika roman Asiatische Banise oder Das blutig- doch
muthige Pegu utkom på tyska 1689. År 1741 presenterades den i svensk översättning som Herr Henrich Anshelms, von
Zigler und Klipphausen, Asiatiska Banise, eller Blodiga, doch modiga Pegu, uti en historisk, och med en hiälte- och kiärleks-
händelses mantel betäckt sanning, bestående.

103. Troligen Christian Stocks lärobok i grekiska, Christiani Stockii Clavis lingvae sanctae Novi Testamenti […], eller
möjligen hans lärobok i hebreiska, Christiani Stockii Clavis lingvae sanctae Veteris Testamenti […], vilka utkom i flera
upplagor under 1700-talet.

104. D.v.s. bischoff, en bål bestående vanligtvis av vin, socker, pomerans och vatten.

105. Första Samuelsboken 7:12.

106. Här har Stenberg i sin redigering av texten strukit över några rader, där det berättas att han vid denna tid läst
Pontoppidans sanningskraft, d.v.s. Erik Pontoppidans skrift från 1758 mot deister och fritänkare. En svensk översättning,
Sanningens kraft til at öfwerwinna den atheistiska och naturalistiska otron; förestäld i åtskilliga historiska exempel på 
sådana religions-bespottare, som antingen hafwa låtit sig omwändas, och gifwit Gudi äran, eller ock tagit en ända med 
förskräckelse […], utkom i Stockholm 1770.

107. D.v.s. jag har genomläst.

108.Texten om sättet att disputera var avskriven ur Friedrich Christian Baumeisters arbete Institutiones philosophiae
rationalis […], som utkom i flera upplagor på 1700-talet. 

109. Här rör sig Stenberg bland Tankebyggarordens diktare. Fabeln Lärkan och hennes friare är skriven av Israel 
Torpadius och Herdinnan i Norden är givetvis Hedvig Charlotta Nordenflycht, som Stenberg intressant nog inte
kan identifiera.

110. Johan Fredrik Kryger, Naturlig theologie, Stockholm 1744–1753. Hans försvar av kristendomen med förnuftet
som vapen var lika aktuellt 40 år senare, då en andra upplaga utkom.

111. Någon form av tillbyggnad till huset. 

112. Denna passage är skriven på ett papper som i ett senare skede förts in i manuskriptet. Odert Johan Gripenberg
fick senare samma år överstelöjtnants avsked. Major och överstelöjtnant syftar alltså på samma person.
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113. Clara Maria Callmeijer.

114. Christina Elisabeth Callmeijer.

115. Här avses säkert en dansk översättning av abbé Prévosts Mémoires et aventures d’un homme de qualité, qui s’est
retiré du monde, nämligen Merkværdige Begivenheder med en Person af Stand som har unddraget sig for Verden, utgiven 
i Köpenhamn 1759–1774. Att Stenberg får en dansk översättning förklaras av givarens anknytning till Danmark.

116. D.v.s. lägga ut åtel.

117. Författarsignaturen Propter Salutem, som har betydelsen för välgångens skull, är särskilt genomskinlig då den
har Pehr Stenbergs initialer.

118. I själva verket dog han 1785.

119. Att arten underviol, Viola mirabilis, skulle ha funnits endast där i hela Finland är ett missförstånd som speglar
tidens botaniska kunskaper.

120. Tidgrens collegium handlade alltså om det finns universella lagar. Diskuterandet pro et contra var typiskt för
tidens retoriskt präglade undervisning.

121. Troligen Histoire universelle, Agrippa d’Aubignés monumentala arbete från början av 1600-talet.

122. Kyrkans bekännelseskrifter utom bibeln.

123.Hanar och hönor och kycklingar eller Hönsgummans visa är skriven av Olof Carelius till Adolf Fredriks och Lovisa
Ulrikas kröning 1751 men melodin är minst 50 år äldre; visan fick stor folklig spridning.

124. Sædenius hoppas alltså att Stenberg skall skolas till en värdig kandidat att snart inträda i det offentligas tjänst.

125. Andra Samuelsboken 4:11 och Hesekiel 3:18. 

126. En reseskildring av den holländske jesuiten Andreas Schottus, avliden 1629.

127. Carl Fredrik Hoffbergs Anwisning til wäxt-rikets kännedom i två delar utkom första gången 1768 och återigen
1784 i Stockholm. Stenberg hörde alltså till dem som hade förhandstecknat sig för florans andra utvidgade upplaga.

128. Eric Tulindberg har kallats den första finländska tonsättaren. 

129. Här åsyftas en ordbok av Per Schenberg, antingen Lexicon latino-svecanum in usum gymnasiorum et scholarum
patriæ adornatum studio et opera, Norrköping 1739 (ny utvidgad upplaga Norrköping & Linköping 1747), eller Lexicon
tripartitum in hanc formam redactum ut tironum imprimis usibus inserviat, Norrköping & Linköping 1742. Det senare
arbetet är ett latinskt-svenskt-tyskt-franskt lexikon.

130. Melodiangivelsen Ack ljuvlig tid finns upptecknad från flera platser, främst i södra Sverige och i Finland.

131. Visan enligt melodiangivelsen, Hur länge skall stormen då räcka, finns i skillingtryck och är tillskriven Olof
Bergklint.

132. Den visa som fungerar som melodiangivelse finns i skillingtryck.
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Pehr Stenbergs
levernesbeskrivning

1758 – 17841758
–

1784

PEHR STENBERGS 
LEVERNES BESKRIVNING
är en norrländsk självbiografi från 
gustaviansk tid. Texten, som aldrig 
tidigare utgivits, beskriver en ung 
mans livsresa från föräldrahemmet 
i en bondby söder om Umeå via studier 
i Åbo och åter till hembygden med nya
erfarenheter. Författaren berättar 
självutlämnande och detaljerat om sina
upplevelser, bland annat i sökandet efter
en livskamrat, som informator och 
huspräst i förnäma familjer under 
studietiden i Finland och som klass-
resenär i den tidens Västerbotten. 
Kännetecknande för hela verket är 
den sociala mångfalden i fråga om de 
människor Stenberg möter och de 
miljöer han vistas i. 

Verket är unikt tack vare sin långa 
tillkomsttid och sitt stora format.
Berättelsen är också omväxlande och
bjuder på överraskningar. Den är delvis
utformad efter samtida skönlitterära
mönster.

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning




