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Pehr Stenbergs
Lefwernes Beskrifning
Sjuonde Boken.

Innefattar en tid af 6. år, 
4. Månader och 27. dagar.

I. Capitlet.
Första sammanlefnaden.

Dagen efter wår hemkomst emottog Hustrun
all befattning i huset såsom matmoder, och
öfwersåg alt nogare än om qwällen, samt lade
i ordning det lilla, som hon hade med sig, som
Hufwudsakligen bestod i Hennes gång klä-
der, hwaraf Hon hade 20. klädningar, mäst al -
la af Henne sjelf wäfna, och några af dem, at
hafwa wid högtidliga tillfällen, hwilket
myck et gladde mig, som nu ej så snart behöf -
de kosta på kläder åt Henne i min fattigdom.
Desutom fecks med oss hemm En sängs alla
tilhörigheter och en ko, som wid tilfälle se-
dan oss tillsändes. Så at wi båda woro lika
torftiga; Men jag war dock ganska glad öfwer
at åter hafwa fått mig en så älskwärd Maka,
och kom icke en gång ihåg, at wänta ännu
mindre begära någon större egendom af mina
Swärföräldrar, som jag wiste icke ägde sjelf,
hwarken penningar eller Spannemål, utan
blott nödwändigt husgeråd och ett ömt Faders
hjerta, hwarmedelst Han önskade oss Guds
Hulda wälsignelse. Och Gudi ware ära! Her-
ren hafwer faderligen hulpit oss alt hitintils.
(år 1818.)

Ibland wåra första göromål, en af de följande
dagarna, war, at wi fölgdes åt i Kyrkan, där jag,
efter min fordna wana, för at icke blifwa
störd, stängde dörren; och Hustrun satte sig
i främsta bänken; men jag tog en pall med
mig för altaret på hwilken jag föll på knä och
höll så wår bön, hwars innehåll war: at, utom

det jag tackade Gud, som alt derintill så mil-
deligen hade hulpit mig och så nådigt hade
hördt mina förra böner, Han äfwen i en fram-
tid måtte wara mitt beskydd, hjelp och wäl-
signelse, samt göra oss så lyckliga i wårt äg-
tenskap, som man i menskliga lifwet kunde
hoppas, så ock, om Gud wille wälsigna oss
med barn, at Han då måtte gifwa oss wisdom
och klokhet at kunna dem rätt och Christe-
ligen upfostra i Herrans fruktan och all ärbar
wandel. m:m: hwarefter jag läste några wan-
liga böner; steg så upp och bar bort pallen på
sitt rum och omfamnade ömt och kyste min
Maka, som war ganska rörd, hwarefter wi
gingo hemm glada och muntra.

Half tredje wecka war nu förliden sedan jag
hade warit till skogen till mina wånor, hwar-
före jag en af de första dagarna geck dit at
wittja dem. Mitt slagjärn hade jag lagt på en
hare=stig åt harar; men när jag kom på stället,
så war järnet borta, och ehuru det hade snögat
något mycket, så syntes ändock spåret efter
huru järnet war dragit i snön. Jag förstod då
straxt, at en räf hade fastnat i järnet och dra-
git det med sig bort; med mycken wäntan och
hopp om at få räfwen efterfölgde jag spåret
länge till dess jag änteligen fan järnet under
en gran; men ingen räf war deri. Järnets fjäder
bögel hade fastnat omkring en qwist eller rot,
så at han icke hade kunnat draga det längre,
och då jag såg efter så satt en stump af räf-
wens ben ännu qwar i järnet; ty sedan han
icke mera kom åf stället, så hade han först
gnagit åf sitt ben under järnet, och då han än-
dock icke blef lös, så hade han gnagit åf benet
andra gången staxt ofwanföre järnet och blef
så lös. Huru flat och harmsen jag där stod kan
hwar och en föreställa sig. At nu för andra
gången hafwa haft räfwen i järnet utan at få
honom, kunde ej annat än wara högst förträt-
ligt. (Första gången se pag: 370. följ: 5:te B:)

9

1. 
1796. 

Decemb:

Hemfölgden.

2.
1796. 

December.

Bön i Kyrkan.

Cit: p: 448. 
6:te Bok: 

Räffoten. 

3. 
1796. 
December.

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:52  Sida 9



Sedermera efter hemkomsten föll mig den
tankan i hogen huruledes jag hade warit mera
lyckelig at få harar än räfwar, och huruledes
då jag på något owäntat wis eller tid hade fått
någon hare, så hade det altid tykts warit ett
lyckligt förebud eller omen, (Se pag: 409. följ:
6:te Bok:) Men oaktat alla mina försök hade
jag dock aldrig kunnat få någon räf ehuru han
twå gångor hade sutit i järnet; Af denna ana-
logie wille jag i mina tankar, som ofta löpa så
fritt, göra den slutsats, at om det warit för mig
ett lyckligt förebud at få harar, så torde det
kanske twärtom för mig warit ett olyckligt
omen om jag hade fått räfwar; derföre skulle
jag också icke få någon, för, at förwaras så wäl
för ett elakt omen, som ock förnämligast för
sjelfwa olyckan, som det, i sådant fall skolat
förebåda. Och om så är tänkte jag widare, så
har jag stor orsak at wara nögd ja till och med
glad, at jag icke fick räfwen, samt bör tacka
Gud som wille bewara mig ifrån alt ondt.

En af de första dagarna efter wår hemkomst,
kommo en par fruar till oss på eftermiddagen
för at beswara wåra redan gjorda visiter. Min
Hustru trakterade Dem med Caffe, som wan-
ligt; men så snart det war förbi, så kommo
flere, och åter flere, så at hon 3. a 4. gånger
ånyo måste koka Caffe, hwilket för henne
blef mindre godt och ordenteligt; ty än war
det litet, än swagt och än grumligt, så at jag
innom mig sjelf nästan skämdes derföre; Men
teg och låddes icke märka något, samt ursäk-
tade henne fullkomligen i mitt sinne; ty jag
insåg nog tydligt orsaken. Nämligen: Hon
war icke beredd at få emottaga främmande,
hälst när de kommo så oförwäntadt och
troppwis, altid sedan Caffe för de senast
komna war gifwit; ty blef hon alt mera och
mera förlägen och ledsen, och litet torde hon
hafwa at tiltaga, hwarföre hon också wille
hushålla, &c: och som Hon bättre tilstälde sa-

ken sedermera i de följande dagarna, så gjorde
jag icke härom någon påminnelse till henne,
utan urskuldade Henne hos mig sjelf, och
sökte förglömma altsammans.

Derefter företogo wi oss at, efter hand, afgöra
wåra visiter på alla de ställen där sådant ford-
rades; Hwarwid jag just icke har något an-
märkningswärdt at anföra, annat än at jag nu
tyktes hafwa en Fru at framwisa, som både
borde och kunde wara Stadens inwånare till
nöjes, så mycket mer, som Hon redan förut
war känd af de flästa af dem; och huru mycket
mera förmodade jag då at Hon skulle winna
hela deras aktning och wälwilja, som ock min
förra hustru till slut tillwant sig den i en
märkbar mån, ehuru de i början tyktes wara
så mycket misnögd med Henne. Det slog icke
eller felt hwad jag således önskade och för-
modade: Min Hustru tillwant sig straxt allas
högaktning och tilgifwenhet. I synnerhet
war Hon straxt så lyckelig, at tillwinna sig
Fröknarne Strombergs fullkomliga wälwilja
hälst Sophie den äldres, som de altid hyste
och bibehöllo för Henne. Ja Sophie kom sjelf
till mig, då wi hos Baron gjorde första visiten,
och med förbintliga ord tackade mig för det
jag hade sökt mig en Fru, i hwars sällskap och
umgänge hon låfwade sig så mycket nöje;
Som en sådan höflighet war för mig mycket
owäntad, så blef jag föga till at swara Henne
något härpå, dock framstammade jag en art
tacksägelse för detta Hennes artiga och gyn-
nande omdöme om Min Hustru, hwilket jag
också wid hemkomsten talte om för Henne.

Jag war således mycket nögd och glad öfwer
min hustru; Men hemma war dock wårt um-
gänge i början ej synnerligen fritt, öppet eller
förtroligt. Wåra samtal woro derföre nog kor -
ta och obetydliga, och då hon satt wid sin
spinrock eller med sin söm, och jag wid min

Cit: p: 30. D:  B: 

4. 
1796. 

December. 

1:sta visiten 
hos oss. 

Visiter.

5. 
1796. 
Decemb:

Båda tysta.
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skrif=Bireau och skref eller läste, så war det
ej under at mycken tystnad rådde i rummet.
Min Hustru sade wäl då och då: ”Det är då fa-
seligt tyst hos oss;” och sedan: ”annat ljud är
jag wan hemma.” Då föreföll wäl något litet
samtal, som dock ej blef långwarigt, ty sjelf
war Hon tystlåten af sig, och icke eller war
jag mycket fallen för at prata och hålla långa
samtal, hälst då jag icke feck swar. Dessa Hen-
nes yttrade ord, som så mycket liknade en fö-
rebråelse, förtröto mig derföre något litet; ty
jag hade med flit redan några gångor försökt
at yppa något samtal och påhitta något sam-
tals ämne; men feck blott korta swar, och då
jag ej feck swar, så måste jag ock snart tystna,
ty jag kunde ju ej tala ensam. Men denna min
afsigt märkte icke min Hustru, derföre swa-
rade hon blott för ögnablicket, annars hade
Hon wäl säkert mera deltagit i samtalet. Dock
wille jag icke låta förstå denna min anmärk-
ning af fruktan, at också den skulle kunna
blifwa lik en förebråelse; derföre teg jag der-
med, och uptog dessa orden med stilla tola-
mod; men tänkte: hwarföre talar icke äfwen
du när jag gifwer dig anledning dertill? Hwad
åter Hon war wan hemma; så tänkte jag: Du
kommer intet ihog, at där hemma woro ni
många som talade &c: och woro ifrån barn-
domen wana med hwarannan; men wi äro
blott twå och nyss sammanflyttade, dock teg
jag äfwen med denna anmärkning.

Men efter hand blef wårt umgänge mera för-
troligt och lifligt. Ty wi började något tala om
wåra förflutna frieri tider: Såsom: Jag; huru
jag på Fru Prostinnan Nortmans anmaning
borttog sorgfloret af hatten och skospännen:
(Se pag: 659. 6:te Bok:) Ty sjelf trodde jag at
jag ännu borde fortfara at sörja såsom ännu
ej fullt halft års änklinge den tiden. – Min
hustru swarade: ”Hade du kommit med
sorgfloret, så hade det sedt braf tokigt ut, och

jag skulle wist haft torte deraf, utaf mina Brö-
der och Systrar; de gjorde nog ändock spe och
jäck utaf dina lockar, som ensamt hade fått
något helt litet puder, men det öfriga af huf-
wudet alsintet. Och du kan wäl sjelf tänka
huru sådant gjorde mig ondt at höra om den,
som skulle wara min Friare.” Hon hade ock
sjelf, i sina tankar, sade hon, anmärkt såsom
otjenligt at jag icke war pudrad. – På min frå -
ga: Hwarföre Hennes Bröder, denna gången,
woro så mycket emot wårt giftermål, som
dock förra gången jag friade till dig, icke då
tyktes wara deremot? swarade Hon: ”Jo, om
jag skall wara upriktig, så war wäll dit förra
gifte med din Hushållerska förnämsta orsa-
ken dertill.” – ”Men war det wäl någon mera
orsak härtill?” frågte jag; ”nej” swarte hon;
”wäl ingen annan än at du war fattig och af
ringa härkomst och hade en så liten sysla, ty
emot dit upförande hade de alsintet at an-
märka; men de kunde wäl också önska at jag
måtte fått ett förmånligare och förnämare
gifte, och det war wäll derföre, at de wille mig
wäl.” Jag swarte wäl ej synnerligen härpå;
men tänkte: war det blott utaf en ren broder-
lig kärlek och wälwilja emot sin Syster, så kan
jag wäl ej mycket förtänka dem derföre; men
då Högheten och förnämheten samt andryg-
heten tillika innästlade sig hos dem och wäk -
te deras motwilja emot mig, så war sådant
mindre berömwärdt eller ursäkteligt. Hwad
det omnämda pudret i mitt hår angår, hwilket
då war brukligt och äfwen at hafwa hårlåckar;
så war det helt oskyldigt af mig; ty jag war
helt och hållit af den öfwertygelsen, at jag,
såsom ännu en så ung Enklinge, borde wara
opudrad; men at låckarne hade fått litet pu-
der war orsaken, at jag ej feck dem at blifwa
wäl lagade om jag ej förut feck pudra in dem
något litet; hade jag åter förstått, at det hade
bordt wara annorlunda, så hade jag wist icke
underlåtit det. Men at Min Hustrus Bröder

6. 
1796. 

December.

Wåra samtal.

7. 
1796. 
December.
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således skrattade åt mina lockar kunde wäl ej
annat än smärta Henne; ”Derföre” fortfor
Hon ”öfwertalte jag dig at icke taga din stora
Coffert med dig till Nybyn; utan lämna ho-
nom på Gumboda; ty jag fruktade at äfwen
Han skulle gifwa dem anledning till åtlöje.”
At min Coffert war något för stor war en sak,
som jag aldeles icke kunde, på långt när, fö-
reställa mig, skulle wäcka någon upmärksam-
het, ännu mindre åtlöje; men häruti sannades
ordspråket: ”den som gärna will sjunga, blif-
wer altid någon ting till wisa.” Men orsaken,
hwarföre jag hade tagit denna Cofferten med
mig, se pag: 657. 6:te Boken.

Antingen nu, eller någon gång sedan, fråg -
te jag min Hustru om orsaken till Hennes ytt-
rande (pag: 670. 6:te Boken) At Hon snarare
förra gången jag friade till Henne, hade gifwit
mig ja, än den senare gången, och tillade jag:
”det war wäl förmodeligen också derföre, at
jag förut hade warit gift med min Hushål-
lerska?” Hon wille wäl i början icke tilstå det;
men till slut sade Hon: at äfwen det gjorde
hwad det kunde. Derpå swarte jag Henne
unge fär såsom jag har anfört mina gissningar,
pag: 671. 6:te Boken. Widare berättade min
Hustru, hurusom någon af folket i Gumboda,
som hade sedt mig komma åkandes, redan
förr än Min hustru hade råkt mig, och jag war
ingången i salen, hade genast kommit till
Henne och sagt: ”Nu Mamselle! nu är Han här
för at fria till Henne och det är wist.” Och om
jag rätt mins, så war det den pag: 721. 6:te Bok:
och pag: 750. samma Bok, omtalte Soldate En-
kan Anna Lena, som då wisade sig så beställ-
sam, hwilken, naturligt wis, ingen ting högre
önskade, än at se sina prophetior fullbordade.
Min Hustrus tankar och känslor derwid hade
warit, sade Hon, mera sorgliga och ängslande,
än glada och förnöjande; ”ty jag hade nog så
snart önskat, at du aldrig hade återkommit i
det ärendet; fast än jag ock kanske tillika just

icke eller tykte illa derom; med ett ord jag
wiste icke hwad jag önskade; utan som sagt
är: jag blef mera orolig och half ängslig än
glad.”

Om mitt frieri i Nordmaling talte wi också
något, hwarwid min Hustru sade: at Hon
hade hört, at jag hade gifwit fästnings gåfwor
åt Mademoiselle Sophie Lindahl, och at Hon
den tiden aldrig trodde, at jag någonsin skulle
återkomma för at fria till Henne. Dessutom,
sade Hon; at Hon hade hördt berättas, at jag
i Åbo hade friat till en Fröken, en Baronessa;
och frågte mig nu om sådant war sant? Det
förundrade mig at ryktet hade hunnit alt till
WästerBotten, för at förkunna den saken; och
fant, at berättelsen härom egenteligen angick
Fröken Eleonor: Maxim: Carpelan, som till
slut war i allas öfwertygelse, at jag skulle gifta
mig med Henne; såsom ses pag: 595. 4:de Bo-
ken. Till swar talte jag om i korthet så wäl om
detta mitt Frieri, som om mitt lilla Försök till
Fröken Baronessan Antoinet Flemming, hwa-
rom se så wäl ifrån pag: 37. och följande mäst
hela 4:de Boken här och där, samt ifrån pag:
325. till pag: 482. 4:de B: hwarjämte jag sedan
lofte göra min Hustru bättre kunnig om dessa
händelser framdeles; nämligen när jag skulle
hinna, mente jag, fortsätta berättelsen derom
i denna Lefwernes beskrifning. Derefter läste
jag min wisa till den senare Fröken, som fin-
nes pag: 413. 4:de Boken, för min hustru. Wi-
dare omtalte jag icke för denna gången.

Sedermera blef talet om Flickors beredwil-
lighet at taga alla, som bjudes dem, fast en del
männer icke äro så rara; Då Hustrun yttrade
sig: ”Mången flicka wore nog så gärna ogift
om icke smädemunnar wore, som icke kunna
låta en åldrig ogift flicka wara otadlad, som i
sådant fall får höra hwarjehanda smädelser;
såsom: at hon är oduglig i göromål och hus-
hållningen, at hon har ingen werld eller be-

8. 
1796. 

December. 

9. 
1796. 

December.

10. 
1796. 
December.

Cit: pag: 195. 
D: B:
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lefwenhet, och Gud wet hwad alt, åtmin-
stone blifwer hon altid föraktad och utskrat-
tad om hon har förtjent sådant eller ej; och
för at undwika en så smärtande hädelse, samt
för at hafwa sin föda och utkomst till döden,
så måste nog mången flicka taga hwad som
bjudes henne, då hon ej sjelf får wälja; Och
mången tager sin man i hopp at han är braf
nog, och tror sig kunna lefwa lyckligt med
honom, fast hon ej har synnerligt tycke eller
kärlek för honom.” I anledning häraf frågte
jag: ”Det war wäl också för dessa orsaker, som
du emottog mitt tillbud?” Hon swarte: ”Om
jag skall sanningen säga och wara upriktig, så
tror jag at jag hade förblifwit ogift; och nog
har jag tyckt om någon något mera än dig; ty
jag har önskat at få till man hälst en Civil Per-
son eller ock en Prest; men officerare har jag
aldrig warit före, en sådan skulle jag sist af alla
tagit. men som jag war en fattig flicka och
ingen Civil Man tilböds mig, så tog jag Pres -
ten.” Jag fortfor at fråga: ”Men det måtte wäl
ändock hafwa warit någon liten klåckare kär-
lek till mig, sedan jag friade till dig förra
gången, som också något bidrog dertill at du
tog mig till din Man?” – ”Ja wisserligen”,
swarte Hon, ”ty annars ha de jag wist icke ta-
git dig; och den behöfdes också och skulle
nödwändigt wara den för at förmå mig därtill,
då detta mitt giftermål war så ganska mycket
emot min Far och mina Syskon, som intet an-
nat kunde, än högeligen smärta mig, at göra
isynnerhet min Far emot; och Gud allena
känner huru många tårar jag, under denna ti-
den fälde för din skull, och äfwen under Lys-
nings tiden då jag tänkte på framtiden, tog
jag mig också mången sorge=wers; Men du
war allmänt känd för en beskedlig karl och
hade en Sysla, som, ehuru liten dess inkomst
än war, dock i början kunde wara för oss bär-
gelig, och då min Far war så god och lämnade
sitt bifall, så följde jag min böjelse och antog

dit tilbud.” Åter frågte jag: ”Men hwad skulle
du wäl hafwa tykt, och huru uptagit om jag
hade wändt mig ifrån dig och öfwergifwit dig,
sedan jag andra gången hade begärt dig?” –
Hon swarte: ”Nog kan du finna at jag wist
icke hade tyckt om det; utan det hade wist
skolat oroa mig myck et, sedan jag hade börjat
sätta min lit och hopp på dig, och din begä-
rans upriktighet; men det säger jag, at om du
straxt hade strängt påstått en snar fullbordan
af äktenskapet eller ett afgörande swar, så
hade du säkert genast fått korgen och afslag
på din begäran.” Ehuru början af detta hennes
tal angående, at hon nog så mycket hade tyckt
om någon annan framför mig, just icke war
angenämt för mig at höra, så tilfredsstälde
mig dock det följande af Hennes tal, hwaraf
jag feck en god anledning at hoppas, at jag
wist icke war likgiltig för Henne, fast än hon
wäl icke älskade mig med mycken liflighet;
Jag kunde icke eller wänta mera kärlek af
Henne; ty wi hade så litet warit tilsammans.
Nog märkte jag wäl, at jag icke af Henne om-
fattades med lika synbar liflighet och ömhet
som af min förra Hustru; men jag tillskref så-
dant, at hon war mera främmande, och kunde
icke hafwa lika sinnelag, derföre kunde jag
icke eller förtänka Henne derföre; utan war
nögd med som det war, och hoppades at fram-
deles winna större tillgifwenhet och wänskap
af Henne.

Dessa samtal skedde icke alla på en gång,
utan tid efter annan; och de bidrogo ganska
mycket till at öka wår inbördes wänskap, för-
troende och tillgifwenhet, isynnerhet då jag
märkte upriktighet i Hennes yttranden; ty
jag kunde då hoppas at ingen illistighet eller
falskhet fans hos Henne, hwarföre jag til-
trodde mig helt och hållet kunna förlita mig
till Henne; derföre war jag med Henne nögd
och glad, och såg Henne altid med fägnad
ehwarest jag hälst war med Henne, hälst i
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Kyrkan där hon altid satt på läktaren, där
mina ögon gärna igensökte Henne; ty jag äls-
kade Henne ömt och upriktigt.

Wid det tilfälle, då jag wiste min, pag: 10.
denna Boken omnämde wisa för min Hustru,
så lät jag Henne äfwen se denna min Lefwer-
nes beskrifning så långt, som jag då hade hun-
nit. Ty hwarken wille eller kunde jag längre i
framtiden dölja för Henne den samma, utan
önskade jag, at likaså säkert kunna anförtro
Henne mina Birau nycklar, som till mig sjelf;
och at för någon orsak gömma för Henne
dessa eller några andra mina nycklar ansåg jag
för at wara tungt och swårt, samt smärtande
både för Henne och mig; hälst jag nog insåg
at sådant i längden skulle blifwa aldeles omö-
jeligt för mig; ty så kunde jag aldrig stänga för
Henne, at icke Hon någon gång skulle få til-
fälle, at öfwerkomma mina nycklar, och så-
dant hade endast kunnat så mycket mera reta
Hennes nyfikenhet. Derföre; såwida wi woro
äkta makar, så wille jag, at alt skulle wara oss
båda gemensamt och lika öppet, och önskade,
at hos oss måtte råda ett fullkomligt förtro-
ende. Af denna grund wiste jag Henne, som
sagt är, min Lefwernes Beskrifning med ytt-
rande: ”Jag beder min Wän, at Du aldrig i min
frånwaro på något sätt fördärfwar eller för -
störer den samma.” Hon satt härwid tyst och
utan at gifwa mig det begärta löftet, samt tyk-
tes wara misnögd öfwer detta mitt arbete el-
ler min begäran. Och då jag åter ånyo yrkade
på min begäran, så swarte Hon änteligen:
”Hwartill skall detta tjena, det är ju onödigt
at skrifwa sådant.” Jag fortfor ännu enträg-
nare at påstå min gjorda påfordran; men jag
feck hwarken löfte eller något swar härpå
oaktagt jag 2. eller 3. gångor förnyade enträget
och med höflig anhållan min begäran. Högst
ledsen at finna Henne så motwillig och ogen
at göra mig til wiljes uti en, efter mitt tycke,

så ringa och högst billig sak, tänkte jag med
inre smärta: Ach skall jag då nödgas altid un-
dangömma mina nycklar för Henne endast
för at kunna bewara detta mitt arbete, som
jag wist icke har skrifwit på det, at det skall
straxt förstöras; och när Hon i detta icke will
göra mig till wiljes, hwad har jag då wäl i fram-
tiden at wänta för beredwillighet af Henne
emot mig i wigtigare ämnen och saker, hwil-
ken tanka mycket oroade mig, som jag dock
icke lät Henne märka. – Jag blef tillika häröf-
wer något litet ond och sade med någon
alfwarsamhet: ”Min Wän! du måste låfwa
mig hwad jag har begärt, så framt du icke will,
at jag för altid skall gömma mina Birau nyck-
lar för dig, hwilket blifwer mig nog tungt och
swårt, det jag wist aldrig har tänkt at göra.”
Då änteligen gaf hon mig detta löftet; fast
som det tyktes nog nödigt; dock blef jag ge-
nast tilfredsstäld och nögd, öfwertygad at jag
kunde trygt lita på Hennes löfte, sedan Hon
så heligt och säkert hade försäkrat det. Här-
wid får jag dock anmärka, at det just icke
egenteligen war ogenhet och motwilja hos
Henne, som fororsakade denna hennes owil-
lighet, utan snarare endast någon grantykt-
het, eller, som här säges, tyckmyckenhet som
wållade detta; ty Hon kände förmodeligen en
obehaglig känsla af den tankan, at äfwen Hon
en gång, i denna min Lefwernes beskrifning,
skulle komma at omtalas, hwilket Hon gärna
önskade ej måtte ske. Jag gissade redan at nå-
got sådant måtte warit orsaken till denna
Hennes motwilja, och blef framdeles öfwer-
tygad derom, sedan jag efter hand, wid flera
tilfällen, märkte at Hon hade ett mycket
grantyckt och ömtåligt sinnelag, dock på den
goda sidan, icke i art af capriser. Längre tid
derefter, eller efter några år, då jag för Henne
då och då läste litet i sänder af detta mitt ar-
bete, så språkade wi förtroligt härom; och
Hon sade: ”Det kan wara braf och artigt nog
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i sin mån, bara du icke wore så widlöftig och
skrefwe en hop med strunt och obetydliga sa-
ker.” Jag förklarade då orsaken till denna min
widlyftighet på sätt som härom i företalet i
1:sta Boken nämt är. – Derjämte yttrade jag
mig då i följande ord: ”Du bör icke min Wän
mistycka at jag framdeles torde komma at
skrifwa äfwen om dig; ty wi äre ju alla men-
niskor, swaga och ofullkomliga, ingen förnuf-
tig undrar derpå, utan dömmer mildt om
menskligheten; jag har ju också sjelf uprik-
tigt skrifwit om mina fel och förseelser. För-
öfrigit skall det icke wisas för andra än wåra
barn och efterkommande efter bådas wår
död, icke eller får det tryckas förr än långt ef-
ter wår död.” Detta fant min Hustru sig gans -
ka nögd med, och med godhet biföll. Detta
mitt arbete omtalte jag aldrig, ej eller wiste
för min förra Hustru; 1:o Af det skälet at Hon
icke kunde hwarken skrifwa eller läsa skrif-
wit,1 och derföre war jag aldeles säker at Hon
aldrig rörde mina papper; men som min nu
warande Hustru kunde båda delarna och äf-
wen inse dess wärde, så wille jag på detta sät-
tet göra mig försäkrad om Hennes bifall, och
at jag trygt måtte kunna anförtro Henne Bi-
rau nycklarna. 2:o Derföre at jag först wille
skrifwa något längre till en wiss tidpunkt,
och sedan oförtänkt roa Henne med upläsan-
det deraf; men döden rykte Henne hastigt
bortt, och Hon feck härom icke den minsta
kunskap.

Sedan wi hade bortgjordt wåra angelägna vi-
siter på nära håll, så föreslog jag, at wi borde
resa, at hälsa på mina Föräldrar såsom nygifta;
men Hustrun war icke synnerligen hugad
dertill, utan bad, at Hon måtte slippa resa
med mig dit; jag inwände: ”nog måste äfwen
du Min Wän resa med.” Hon swarte: ”Hwad
skall jag göra där?” Denna Hennes owillighet
war mig något obehaglig, såwida det wäkte

den tankan hos mig at det kunde synas ut-
märka något förakt för mina Föräldrar, hwil-
ket jag dock ogärna wille tro eller förmoda,
derföre swarte jag Henne: ”Nog bör du finna
Min Wän at det är din skyldighet, at såsom
Sonhustru hälsa på dem, de skulle annars för-
tryta det: och hwad skall jag wäl göra där utan
at du är med, derföre kan du icke gärna und-
wika at följa med mig, jag reser icke eller om
icke du följer med; ty nog hafwa de sedt mig
men dig aldrig.” Hwarpå hon fant sig uti at
följa med mig, och wi reste. At wi woro wäl-
komna war naturligt, och äfwen att wi blef -
wo wäl emottagna. Om jag mins rätt, så lågo
wi där qwar öfwer natten. Min Mor yttrade
sig wäl icke det minsta om Min Hustru, eller
huruwida Hon tykte om Henne eller ej; men
jag förmärkte dock at hon icke tyktes wara
fullkomligen nögd med Henne, åtminstone
icke så mycket, som med min förra Hustru,
och då jag det märkte, tog jag mig sjelf tilfälle
at tala med min Mor om Henne, likasom til-
fälligtwis, utan at just låddas hafwa någon af-
sigt dermed, ungefär som följer. – ”Jag är
ganska glad och nögd, at Gud åter hafwer gif-
wit mig en så Hyglig och beskedlig Hustru,
som min Mor ser sjelf, och bara Min Mor hin-
ner blifwa litet mera bekant med Henne, så
skall min mor ännu bättre finna det och lära
inse Hennes rätta wärde” m:m:. Och denna
min spådom slog in fullkomligen med tiden,
fast icke så snart första året; och har Hon se-
dan altid warit mycket glad och nögd öfwer
sin Son Hustru. Min Far åter, sjelf en god ärlig
gubbe, förstod engång icke at tänka illa om
någon, kunde således ej annat än wara nögd
och glad öfwer en sådan SonHustru, Mina
Syskon äfwenså fast något blyga och förlägna
ianseende till Hennes Stånds afstånd ifrån
dem; dock närmade äfwen de sig till henne
alt mer och mer. Med ett ord: alla blefwo full-
komligen nögda så snart de rätt lärde känna
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Henne. Nog hade jag gärna önskat och sedt
om min Hustru hade kommit sig till at litet
friare tala med min Mor och nedlåta sig till
Henne, så hade Gumman wist straxt warit
nögdare; Men jag insåg ganska tydligt och
klart Min Hustrus oskuld, och kunde således
aldeles icke förtänka Henne derföre. Ty sjelf -
wa omständigheterna gjorde, at det icke kun -
de wara annorlunda; Ty Min Förra Hustru war
af lika Stånd som min Mor, och därtill med
hade förut någon tid warit bekanta, men Min
nuwarande Hustru; utom af Högre stånd och
kanske owan at umgås med bond folk, war
dertill med aldeles främmande och okänd;
lägg nu äfwen dertill at Hon war af naturen
tystlåten och stilla, och såsom aldeles främ-
mande kanske äfwen litet blyg och deraf för-
lägen, så ser man den naturliga orsaken, hwil-
ket alt jag fant straxt klarligen och at intet
förakt för mina anhöriga war härtill orsaken,
icke en gång i Hennes wägrande at följa med
mig till dem, hwarom nyss är nämt; Ty, som
Hon äfwen af naturen war grantykt, såsom
nämt är pag: 15. Denna Boken, så war det för
Henne en smärtande tanka och känsla, at så-
som aldeles främmande komma dit och icke
allenast skådas af alla, utan äfwen alt hos
Henne granskas, och göras omdöme öfwer;
kanske Henne icke till fördel. Jag, som der-
före, ingen ting högre önskade, än at de på
ömse sidor måtte fatta goda och gynnande
tankar om hwarandra, war högst angelägen,
at så wäl hos Min Mor, som Min Hustru för-
klara all ting till det bästa, så at när wi reste
hem skildes wi å alla sidor skäligen nögda med
hwarandra.

Nu blef jag kallad till Sockenbud till Ersmark,
en by på 3/4. Mils afstånd, hwarifrån jag efter
några timmar kom hem, och blef wänligt och
med märkbar godhet emottagen, af min
Hustru hwilket ganska mycket hugnade mig,

då jag såg, at jag wärkeligen war hos Henne
wälkommen hem.

Ej förr än den 15. skref jag min Swärfar till,
som följer.

”Tit:
===, Hwarken min mun eller min panna

kan uttrycka de tacksamhets känslor som
mitt hjerta hyser, för all den godhet, som
Swärfar mig bewist, så under min wistelse på
Nybyn, som för alt hwad som min Hustru åt-
följde, hwilket war öfwer all wäntan. – Men
största skatten war pappas bästa dotter, för
hwilken jag ej nog kan tacka; – Jag måste dock
i första brefwet klaga på Henne för det Hon
ej will äta, och ej ger sig någon ro för arbete
och sysslor hwarken natt eller dag; Hon will
icke se mina fel, och om Hon ock ser dem, så
älskar Hon mig dock lika högt och låss ej
blifwa dem warse; döm då hwad stor skatt jag
har fått, och huru högt jag Henne älskar och
wördar. Hon säger sig ock trifwas wäl. Häls-
ningar till Swärmor” &c: ===.

Som wi nu icke mera behöfde Jungfru Sik-
ströms tjenst, enligit wårt beslut i wåra bref
(se pag: 728. och 729. 6:te Boken) så tilsades
Henne, at Hon nu wore ledig och finge flytta
till sin Mor; så snart Hon wille och kunde;
Men Hon hade gifwit återbud till Prostinnan
Nortman i Bygdeå, at hon nämligen icke wille
emottaga tjensten hos Henne, så som talat
war, (se loco nuper citato.) Jag förmärkte wäl
at hon gärna hade warit qwar hos oss om hon
hade fått; men som wi icke behöfde Hennes
tjenst, så kunde det icke ske. När Hon war
färdig så tog jag Henne med mig i min boda
för at med korn betala Henne för Hennes
tjenst. Under det jag mätte åt Henne kornet,
gaf Hon tilkänna sitt misnöje sägandes: ”Jag
lider härmed orätt; ty jag är städslat för hela
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året, och nu skall jag så här flytta utur tjens-
ten, det är icke wäl af Herr Magistern gjordt.”
– Häröfwer blef jag något litet ond, och
swarte: ”jag har icke gjordt dig någon orätt;
ty först och främst wiste jag icke, när jag
städslade dig, om jag skulle komma at gifta
mig eller ej; i sednare fallet hade Jungfrun
wist fått wara qwar; men nu ser Hon ju sjelf,
at wi icke behöfwa Henne. och för det andra,
så har jag ju längesedan sagt det åt Jungfrun
sjelf, och till och med skaffat henne tjenst
hos Fro Prostinnan Nortman i Bygdeå, med
hwilket alt Jungfrun då förklarade sig full-
komligen nögd; men at hon icke nu will
emottaga den tjensten ej eller skaffat sig nå-
gon annan det rår icke jag före.” Jag förstod
alt för wäl at hon af andra war upägd och in-
talad, at påstå sin rätt, at få wara qwar året ut;
men när jag upriktigt hade sagt henne till
här om och skaffat henne tjenst i stället, och
hon då förklarade sig med alt detta nögd, så
war ju min skuld borta. Jag mätte så åt henne
kornet för Hennes Lön sedan, hwad som war
öfwerens kommit åt hennes mor för det hon
hade warit hos mig och skött min lilla dotter,
hwarefter Jungfrun började igenknyta sin
säck. – ”Nej knyt icke igen utan håll hit säck -
en ännu litet”, sade jag. Hon swarte: ”Jag skall
ju icke hafwa mera?” ”Håll hon bara fram
säck en;” inwände jag och gaf Henne något
mera korn; huru mycket mins jag nu icke
mera, med tillägg: ”detta skall hon få för det
hon så troget skötte min lilla dotter” (Se pag:
630. 6:te Bok:) ”och för at hon icke skall wara
misnögd;” hwarefter hon tackade, och tyktes
wara mera nögd och tilfredsstäld.

Nu feck jag swar ifrån Swärfar på mitt sista
bref, som följer.

===. ”Det blifwer för mig den största fäg-
nad höra min Brors och dotters wälmåga, det
är och blifwer för ömma Föräldrar altid till-

fredsställande när deras kära barn trifwas och
går wäl tilhanda, då lättas en fars bekymmer
och han har fått ett gladt ämne prisa skaparen,
som så nådigt wisar sig i sitt wälgörande! – Det
lilla, som kunde följa med min K: Lisa Cajsa,
war afpassat efter mina små wilkor, och såle-
des hoppas jag min Bror håller det till goda.”
=== Angående Lin Commission. Slut.

Ett bref ifrån min Swåger Johan Peter in-
nehölt blott commissioner.

En dag blef talat om assembleer, då min Hus -
t ru yttrade sig: at Hon nog fant sig hugad och
hade lust at wara med därstades; ”så at”, fort-
for hon, ”nog måste Du bestå mig det; ibland
då och då! dock will jag wäl wara nögd, fast
jag icke hwarje gång får wara med.” Jag, som
war misnögd förut med dessa assembléer, och
hade sjelf derföre föga lust och allsintet nöje,
hälst då de, som merendels skedde anstältes
på Söndags qwällarne, tykte ej synnerligen
om denna Hennes lust at wara med och Hen-
nes ton derwid; men Hennes sista ord woro
mig mera behagliga, at Hon wille wara måt-
telig wid njutandet af dessa nöjen. – Jag swar -
te henne ej stort härpå utom: jaja; men
tänkte: nog wore det bättre om du wore likaså
likanögd om dem som jag; men Hon är ung
och förut ganska litet har fått wara med; ty
bör jag ej undra på Henne.

Sådana Assembléer höllos wid pass en gång i
weckan, och wi woro också med någon gång
då och då; ty hwarken wille eller kunde jag
förneka min hustru detta nöjet. Men första
gången wi woro med, märkte jag straxt, at
hon icke innehade konsten at dansa, hwilket
wist icke war underligt; ty hon hade wäl i
barna åren lärt at dansa af en dansmästare,
men det måste hafwa warit ofullkomligt, och
hon hade sedan ej haft den minsta öfning
der uti; således war det ej under, at det mästa
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deraf war förglömt och förgätit efter ungefär
16. a. 17. år; men förnämsta orsaken märkte
jag wara den, at hon icke eller hade naturlig
fallenhet dertill; ty hade hon ägt den, så hade
hon wäl ej så lätt förglömt stegen och takten.
Jag fant och såg huru gärna hon wille dansa,
och önskade också sjelf at Hon måtte få
dansa, dels på det hon måtte få roa sig, och
dels derföre, at Hon måtte få någon öfning;
och Hon blef också något litet bättre efter
hand; men det war dock i Hennes dans ett
märkeligt afbrott emot alla de andra Damer-
nas dans, så at den nödwändigt måste wara ett
mål för allmänhetens anmärkningar. Ingen
sade wäl det minsta ord härom till mig; men
jag insåg nog tydligt sjelf; at så nödwändigt
måste ske, hwilket oroade mig för Hennes
skull; men jag kunde icke hjelpa saken. Jag
sade wäl åt Henne en gång efter hemkoms-
ten: at det syntes at Hon icke kunde dansa;
men jag wille icke oroa Henne med det ytt-
randet: at hennes dans föreföll mig obehaglig;
och aldraminst: at jag fruktade för allmänhe-
tens anmärkningar deröfwer, hälst jag kände
Hennes grantykta sinnelag; men på mitt lind-
riga yttrande, som jag framstälte så wänligt,
som jag kunde, swarade hon: at Hon ej hade
haft någon öfning sedan hon lärde, men at
Hon hoppades, igenom nu sig yppande öf-
ning, kunna blifwa bättre. Jag låddes wara
nögd med detta swar; men insåg nog klart, at
öfningen för Henne föga skulle hjelpa; dock
lät jag Henne icke märka denna min öfwer-
tygelse.

En gång efter Nyåret woro wi också med, då
Min Hustru, på länge, icke blef uppbuden till
dans, hwilket oroade mig för Hennes skull,
efter jag wiste at Hon så gärna wille wara
med; men jag kunde icke göra något deråt; ty
jag kunde icke anmoda någon at bjuda upp
henne, och sjelf kunde jag icke eller uppbjuda

Henne, emedan jag hade uphört at dansa af
de skäl, som äro anförda pag: 336. bl: 6:te Bo-
ken. Änteligen emot slutet blef Hon af någon
upbuden, som mycket fägnade mig. Ett eller
annat par hade stält sig på sina rum, och min
Hustru framsteg också till sitt rum, men
Hennes Cavallier Hade ännu icke framträdt.
Violernas stämning fordrade nu en längre tid,
under hwilken en och annan, hälst af Da-
merna, ledsnade och gingo at sätta sig, så at
till slut blott en eller annan stodo qwar på sina
rum, tillika med min Hustru, som, under hela
denna långa wäntan, alt för synbart lät märka
sin innerliga längtan efter at få dansa. Det
mishagade mig wäl något, at Hon inför alla
så blottade denna sin åtrå; ty war jag likaså
ledsen öfwer den långsamma stämningen,
som någon af de dansande, och önskade in-
nerligen likaså mycket som min Hustru, at
dansen en gång måtte börjas. Änteligen
skingrades alla och allmänheten började fara
derifrån hem, så at det icke blef någon dans
mera den gången och jag såg med oro huru
misnögd Min hustru geck at sätta sig, hwar-
efter wi också straxt gingo hem. Hwad jag nu
sedan gissar, är, at såwida dansen icke straxt
börjades, så ho wet, om icke de öfriga dan-
sande med flit skingrades för at undwika at
dansa med min Hustru, som icke kunde, och
således lätt skulle kunnat förwilla dansen?
men jag märkte wist icke något sådant; och
kunde icke en gång tänka dit åt eller komma
sådant ihåg. Icke många dagar derefter war
jag hos Prosten Eurenius, som likasom tilfäl-
ligtwis och på twå man hand, yttrade följande
Åtminstone till innehållet: ”Man ser med we-
derwilja och mishag på wåra Assembléer, hu-
rusom wåra Damer ilfänas om at få dansa,
samt huru all deras diktan och traktan endast
och allenast går derpå ut, och till och med ut-
bjuda sig sjelfwa, och prostituera sig likasom
de woro färdiga till alt: Det är sant at nöjet ej
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aldeles får tadlas; men så bör dock hwar och
en wara måttlig wid dess njutande, samt mera
alfwarsamt tänka på och iaktaga sina sig ålig-
gande plikter och skyldigheter, och [---] icke
dansa ifrån sig all anständighet.” m:m: –
Ehuru Herr Prosten blott talte om Damerna
i allmänhet, så fant jag dock tydeligen, at han
isynnerhet mente Min hustru, som efter hans
tanka utbjöd sig sjelf, efter han såg henne nå-
gon stund stå allena på sin plats utan Cavallier
och wäntade på at någon skulle komma och
emottaga Henne såsom sin moitié; Men i
denna delen war hon aldeles oskyldig; ty jag
såg sjelf, at en Herre bjöd upp henne långa
stunden förr än några par började stiga fram
på sina platser, och då först steg också min
Hustru fram på sitt rum, ehuru Hennes Herre
imedlertid hade råkt gå in i en af kamrarna.
Jag låddes icke rätt förstå Prostens ord, utan
tog dem så allmänneligen, som han hade ytt-
rat dem, och swarade honom föga, blott ett
eller annat ord, som jag tykte war passande,
och hwarmed jag gaf honom bifall i allt. –
Men tänkte derwid: Din Fru Prostinna är i
detta fall mera at tadla, som dansar och fläng -
er, som en yrhätta (och om Hennes öfriga för-
hållande, se pag: 483. följ: 5:te Boken.) Men
min Hustru war ung, hade nyss trädt in i werl-
den och war oförfaren, samt ej så noga kunde
alla små mer eller mindre betydliga plägseder
wid sådana tilfällen. Härom talte jag icke det
minsta ord för min Hustru, utan lämnade
Henne i fullkmlig okunnighet om altsam-
mans, för at icke bedröfwa Henne onödigt-
wis; utan lät altsammans passera, såsom ing-
enting hade händt; ja jag påminte Henne icke
en gång om hwad som misklädde Henne wid
denna Händelsen. Sedan dansade hon sällan,
och aldraminst stälde hon sig såsom denna
gången; förmodeligen insåg hon sjelf efteråt
sitt mistag.

Denna tiden feck jag mig tillsändt 4. styc-

ken små taflor klipta af guld papper, förestäl-
landes ett hus och ett träd med widlyftig
krona samt plank omkring, och det ifrån
mina Cousiner Farbror Ströms döttrar i Tor-
neå. De wo ro wäl någorlunda wäl klipta; men
hade i sig sjelfwa intet annat wärde, än den
dermed wisade wälwiljan och slägtkärleken.
Jag insåg wäl att någon liten återskänk borde
wara; men då denne hade bort wara af någon
betydenhet, hwartill jag icke hade råd, och
äfwen af de skäl, som, i sådant fall, äro anförda
pag: 578. Denna Boken, så skref jag blott och
tackade för gåfwan. Omkring taflorna lät jag
göra ramar och har dem ännu qwar år 1824.

När Nyåret inföll wankades efter wanlighe-
ten mycket Nyårs visiter, som också snart
blefwo afgjorda och förbi, och sedan glömda.
Men icke långt derefter hälsade min Syster
Maglena i Röbäck på mig, som ibland annat
berättade, at Hennes Swärmor hade förtrutit,
at jag icke hade friat till Hennes älsta dotter,
och ej tog Henne till min Fru. En sådan præ-
tension kunde jag ej annat än le åt. Det war
sant, at Anders Michaels Gumman war sjelf
en hederlig gumma och hade wäl upfostrat
sina döttrar, såsom bond flickor betraktade,
samt at både min Bror och Syster hade giftat
sig med Hennes barn; men derföre kunde det
dock icke nu falla mig in; at begära Hennes
dotter. Förmodeligen tyckte wäl Gumman, at
Hennes dotter kunde wara likaså god, som
min Förra Hustru, och hon war wist ganska
beskedlig; men derföre, drömde jag icke ditåt,
mycket mindre kunde jag tänka något sådant.
Jag war föröfrigit ej synnerligen bekant med
Henne; och som hon war koppärrig, så hade
Hon icke eller något synnerligt tycke. Och at
åter gifta mig med en bonde dotter hade jag
alls ingen lust till; ty jag insåg mer än klart,
at jag ibland den Classen, swårligen, ja nästan
omöjeligt skulle kunna finna min förra Hus -
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trus like; ty hon hade mera warit med och
sedt folks seder än som Anders Michaelskans
dotter, min förra hustrus owäntade wett och
kunskaper, samt bepröfwade dygd hade jag så
wäl fått lära känna (Se p: 290 === til 295. 6:te
Bok:) sådant alt kunde jag ej mera wänta, at
finna hos en bond flicka. Med ett ord: sådant
kunde icke en gång falla mig in; ty sökte jag
icke eller någon sådan.

Min Hustrus mästa göra denna tiden war, at
spinna, i hwilket göromål Hon war snäll; och
jag roade mig med at härfla hwad Hon hade
spunnit eller at refwa bortåf Hennes rullar,
hwarwid war anmärknings wärdt, at wi
kommo öfwerens, at Hustrun förut skulle
säga huru många passmar2 skulle fås af hwarje
Rulle ehwad på honom war litet eller mycket,
full, half eller ./8. &c: Slog Hennes utsago in,
så hade hon wunnit; men skulle det blifwa
öfwer eller under så skulle jag hafwa wunnit;
dock då skillnaden ej öfwersteg en half pass -
ma så skulle den ej räknas eller anses för tapt
för Henne. Och det war märkwärdigt, at Hon
altid sade præsist förut, så at skilnaden knapt
någonsin öfwersteg ./8. dels passma. Med
detta göromål roade jag mig hela denna win-
ter; men då jag såg; at jag aldrig någonsin
want, så blef jag less med saken och öfwergaf
at härfla, och öfwerlenade åt hustrun, at sjelf
göra det.

II. Capitlet.
Början af min sinnes sjukdoms 
och sorgetid.

Jag har förut nämt p: 550. 6:te Boken, at jag
ej hade större hö förråd, än at Min ena Ko
kunde födas till Jul; ty nödgades jag den 11.
resa ut i Socknen för at förskaffa mig något
Hö. Jag reste derföre till Tväråmark först och
sedan tilbaka till Ersmark; men kom dit så

sent at jag måtte ligga där qwar öfwer natten,
ty jag hade eljest i en strark köld och mörkret
nödgats resa och komma hem midt i natten,
det jag wille undwika, utom det at jag war
trött och wille snart komma till hwilo. Om
morgonen d:n 12 reste jag hem; men wid hem-
komsten fant jag, emot all förmodan, porten
stängd och fönster luckorna ännu tillslutna.
Jag försökte at öpna porten men fick ej upp
honom, jag bultade på honom men ingen
kom at öpna honom; jag slog på luckorna;
men fick ej eller där så hastigt swar af min
Hustru, som änteligen hörde mig och skulle
göra anstalt om portens öpnande. Jag geck så
till porten åter, wäntade där en, i mitt tycke,
lång stund; men då tolamodet ej längre wille
räcka till, och min otålighet och intietitude
ansenligen ökades bultade jag åter på honom;
till dess pigan änteligen, sent omsider, kom
och öpnade både porten och luckorne; då
klåckan, wid inträdet, war emellan 9. och 10.
på dagen. Högst ledsen öfwer denna oförmo-
dade wäntan ute på gatan wid min egen port,
inföllo följande tankar som en pil i mitt hjer -
ta, hwaraf en smärtande oro insmög sig i mitt
bröst: Ach tänkte jag: skall jag kunna tro, at
min hustru är så äreförgäten, at hon under
min frånwaro emottager visiter af Herrar och
nu, för at så mycket bättre dölja sin aments
icke allenast så länge har stängt både porten
och fönster luckor, utan ock med flit dröjer
at låta öpna porten på det hon så mycket
bättre måtte hinna gömma honom. Följakte-
ligen ju längre jag nödgades wänta desto mera
wäcktes min otolighet, och mina tankar för-
wandlades till wisshet, och i min inbillning
ansåg jag min olycka och wanheder såsom
fullkomligen säker; så at, då porten änteligen
öpnades war jag på det aldrahögsta uppbragt;
och med häftighet frågte pigan: hwarföre
hon icke öpnade porten åt mig, utan lät mig
wänta så länge, oaktat alt mitt långwariga
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bultande på honom? Jag war så orolig, häftig
och otålig, at jag föga gaf akt på, eller hörde
hennes swar, icke eller gaf jag mig tid dertill,
utan som en pil skyndade jag in till min
hustru under det jag med ögonen sökte i alla
wrår och winklar om någon dold och gömd
kunde synas någorstädes. Och min första
hällsning blef, at jag något sträft frågte hen -
ne: hwarföre hon hade porten stängd så dags
på dagen? och hwarföre hon så länge lät mig
stå och wänta och bulta på förgäfwes? – Hon
swarade, at hon icke wiste hwarföre pigan
icke hade öppnadt honom. Men fortfor jag:
”du hörde ju at jag bultade både på porten och
på fönster luckorna; hwarföre anstaltade du
icke straxt om dess öpnande; utan lät mig stå
så länge och wänta?” – jag feck till swar: ”Jag
hörde dig icke straxt; utan först när du kom
på fönstret, då geck jag straxt i pigans kam-
mare och sade henne till derom; men innan
jag hant till henne och hon kom sig till at gå,
så drog det wäl något litet ut på tiden.” Under
detta korta samtal stannade jag föga utan
geck genast i mellan kammaren och i salen,
derifrån ut på gården och i uthusen för at
noga se efter om något det minsta tecken
kunde synas af hwad jag fruktade, jämte det
jag, i det jag geck igenom rummen, med up-
märksamhet såg ut igenom fönstren om nå-
gon efter min inkomst hade smygt sig ut ige-
nom porten; Men jag fant icke det minsta el-
ler såg något det ringaste, som kunde billiga
min mistanka. Jag geck åter straxt in igen och
war ganska orolig och tyst, som altid är mitt
lag när jag grubblar på något, sade icke ett ord
åt min hustru om min mistanka; ty om hon
war brottslig, så kunde jag icke hoppas någon
upriktighet härom; och at hon kunde wara
oskyldig kunde nu knapt mera komma i min
tanka; ty Hennes swar om portens öppnande
ansåg jag icke såsom nog giltigt. Så wriden,
swag och obillig är menniskan när hennes

för ut fattade tankar af inbillingen äro upja-
gade och rotade, hon kan då icke se eller fatta
sanningen; utan hon är häldre willig at tro det
aldra orimligaste. Ty hwad war naturligare än
at hustrun, hälst då hon icke wäntade mig så
bitida på dagen, hade satt sig till sitt arbete,
och kom allsintet ihog den stängda porten el-
ler luckorna, hälst denna tiden när det war så
länge mörkt om mårnarne; och huru lätt
kunde icke pigan hafwa glömt åf porten och
luckorna där hon satt ensam i sin kammare,
och hustrun, som sagt är, obekymrad härom,
wiste knapt om porten war stängd eller öp-
pen, och litte på pigan om luckorna när dagen
blefwe ljus. Men en sådan billig och naturlig
tanka föll mig då aldeles icke in, och om jag
än något sådant tänkte till hennes ursäkt, så
war det dock så ganska swagt och owaraktigt;
och den wärre tankan och den elaka öfwer-
tygelsen feck altid lätt öfwerhanden.

Således stadd i en stadigwarande ängslan och
oro önskade jag wäl få någon säker underrät-
telse härom; men till hwem skulle jag wäl
wända mig? och huru med säkerhet utforska
en sådan sak? Om jag skulle, tänkte jag, fråga
pigan härom? Nog wet hon om min hustru
är oskyldig eller brottslig. – Men straxt för-
kastade jag åter det medlet; ty tänkte jag: är
min hustru brottslig, så är det knapt möjeligt
at Hon har kunnat hafwa någon hos sig utan
at pigan skulle märka det, och Då är hon af
hustrun öfwetalad och mutad at tiga dermed,
och Då hålla de ett och tillsammans, och så-
ledes är det förgäfwes at af henne med säker-
het få höra sanningen; Är hon åter oskyldig,
så wore det högst oartigt och oförsigtigt af
mig gjordt, at låta min piga märka en sådan
min mistanka, som snart skulle utsprida så-
dant ibland allmänheten; då både jag och
hustrun skulle hafwa mycken torte deraf.
Men hwart taga min tilflykt? och hwar söka
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någon tröst? Den enda min säkra wän Hägg -
qvist war så långt frånwarande, och at anför-
tro pennan sådana saker wille jag för ingen
del; för Comminister Häggström, ehuru min
wän, kunde jag dock icke i detta fall hafwa
ett fullkomligt förtroende; At åter beklaga
mig för mina Föräldrar eller Syskon, hade
blott warit at oroa dem, utan at jag sjelf blef -
we derigenom lyckelig; ty hwad kunde de
hjelpa mig; och huru lätt kunde icke rycktet
utspridas i alla dessa fall, och äfwen hinna till
mina Swärföräldrars öron, som icke allenast
skulle mycket bedröfwas deröfwer; utan ock -
så, naturligit wis, tro sin dotter wara oskyldig
och taga hennes partie ehwad hon förtjenar
det eller icke, och jag blefwe då af dem hatad,
afskydd och föraktad, äfwen som mina för-
äldrar hade tänkt sammaledes om min hustru
ehuru oskyldig hon hade kunnat wara. Jag be-
slöt derföre såsom det aldra bästa at dölja min
smärta innom mitt bröst och bära mitt korss
med tolamod så godt jag kunde; och icke en-
gång låta min hustru märka min mistanka.

Emedlertid war min smärta ganska swår och
ibland nästan odrägelig. – Ach tänkte jag så-
dana stunder! ach at jag skulle blifwa så olyc-
kelig, at få en så oartig hustru! Skulle dock icke
räfwen i järnet wara mig ett olyckligt omen!
(Se pag: 3. Denna Bok:) Och äfwen så min swå -
ra tandwärk på min brölöppsdag förespå min
olycka. (Se pag: 764. 6:te Bok:) Men straxt åter
kom jag ihog min Swågers Joh: Petters yttran -
de om den åfbrutna fimmell stången, nämli-
gen: det är bättre at börja med olyckan än at
sluta med henne. (Se pag: 773. 6. Bok:) Häraf
fant jag då mycken tröst och hade derwid så-
dana tankar, som på nyss citerade stället an-
teknade äro, med tillägg af ungefär följande
bönesuck: Ach Herre min Gud! hjelp mig at
igenomgå denna min sorg! och gläd mitt hjer -
ta i en framtid! måtte denna sorgen hafwa en

snar öfwergång, och måtte slutet af min sam-
manlefnad med Henne wara gladare och lyck-
ligare!

Såsom hwar och en inbilsk, söker ju altid och
finner snart ämnen för sina mistankar, altså
gissade jag också i mina mistankar, hwilken,
som isynnerhet kunde wara föremålet för
min Hustrus olofliga tilgifwenhet, och föll
straxt på den tankan, at det intet kunde wara
någon annan än Capitén Boje, som bodde
näst intill, och detta föreföll mig icke allenast
sannolikt, utan också nästan wist, såsom ho-
nom ganska likt; ty jag kom ihog fru Com-
moedianskans behändiga smygande intill ho-
nom, (hwarom se pag: 700. 6:te Bok:) på sam -
ma sätt kunna de också smyga sig lätt till hwa-
randra när jag är borta, Han till Henne eller
Hon till honom, såwida det är nästan port
wid port, och af denna tanka förwärrades al-
tid mitt onda, så ofta jag kom ihog honom el-
ler Commoedianskan.

Wid tilfälle af något wårt samtal om den
stängda porten, förmodeligen första dagen,
så yttrade sig hustrun helt owäntat: ”Om du
någon gång skulle komma hem om nattetid,
så är det owist om du får slippa in.” Förmode -
ligen sade hon detta för at raillera och at roa;
men hon kände ännu icke min sinnes sjuk-
dom och mina mistankar, hade Hon det känt,
så hade hon säkert icke sagt något sådant. På
mig hade dessa orden ett widrigt intryck; jag
swarte dock icke något härpå, men mitt onda
förwärrades och dessa orden ansåg jag såsom
en bekräftelse på mina mistankar; Men straxt
åter tänkte jag: Hon har wäl utan twifwel
blott welat raillera härmed, och wore hon
brottslig, så skulle hon säkert noga wakta sig
för, at låta mig förstå det minsta af något så-
dant, och då hade hon wist icke sagt dessa or-
den. Denna tankan tilfredsstälde mig åter nå-
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got; Således oaktat jag den ena stunden i min
inbilning säkert trodde min wanheder wara
wärkelig och min olycka onekelig, så insåg
jag dock den andra, at det altid kunde wara
lika möjeligt at Hon woro oskyldig som
brottslig, hwarefter jag hade någon stunds ro
och tilfredsställelse.

Fyra dagar efter den olyckliga hemkomsten
inföll Söndag, Då jag i kyrkan innerligen bad
min Gud, at han måtte förhjelpa mig ifrån
detta onda, samt öfwertyga mig om min
Hustrus goda upförande, om hon wore oskyl-
dig, eller också få fullkomlig wisshet, om min
olycka, om saken förhölt sig annorlunda än
den wara borde; samt at jag, under denna min
sorg och ångest måtte wisligen, förnuftigt
och wettigt skicka mig; ty annars skulle jag
förbereda en fullkomlig olycka för oss båda
för hela wår lifstid, och grundlägga en högst
olycklig sammanlefnad, samt en smärtande
sorg för bådas wåra föräldrar. Detta insåg jag
mer än klart, och fant min egen swahet at
lyckligt reda mig utur denna faran; ty bad jag
min Gud at wara min hjelp och mitt beskydd,
och sjelf leda alla mina steg härwid, samt göra
på altsammans ett lyckligt slut. m:m: Och jag
blef deraf nögdare och feck något sinnes lugn.

Samma dag den 15. woro wi budna till mid-
dagen till LandsHöfdingen Baron Stromberg;
När då alla gäster woro samlade och man geck
i matsalen; så ledde de förnämsta Herrarna
hwar sitt af de förnämare fruntimmerna efter
det wanliga bruket; men de mindre Herrarna
och de unga officerarne iaktogo icke samma
höflighet emot de qwar warande fruntim-
merna, utan skyndade sig in hoptals i matsa-
len som jag skäligen tydligt kunde märka af
förakt, och för at slippa leda min hustru och
några andra hennes wederlikar; hwarwid des -
sa isynnerhet min hustru också hastade in i

matsalen likasom Hon icke hade wäntat nå-
gon sådan höflighet; men jag märkte tydeli-
gen, at Hon högeligen förtröt denna deras ef-
terlåtenhet, och så tydligt markerade förakt;
och äfwen jag förtröt det något, ty jag fant at
det war för min skull och derföre, at Hon nu
war min Fru, som sådant skedde, och jag hade
icke wäntat det af dem, som woro Hennes
gamla bekanta, och som så ofta hade njutit
godt i Hennes Föräldrars hus; hwarwid jag
tänkte: I mågen förakta mig huru Ni än wil-
jen, så haden I icke derföre så offäntligt och
tydligt bordt wisa sådant för Henne, utan åt-
minstone af aktning för Henne iakttagit höf-
lighets reglorna. Nu at sådant skedde af förakt
syntes så tydligt; ty detta war första gången
som wi woro budna till någon större måltid,
och upförandet war derföre så märkbart; Men
ingalunda skedde det af blygsell för fruntim-
merna, som ibland är orsaken till denna ef-
terlåtenhet; ty i det fallet plär man ställa sig
åsido och dröja qwar i rummet, till dess frun-
timmerna alla sjelfmant hafwa gått in i mat-
salen, och sedan pläga de sakta gå efter; men
nu hade de alla en sådan brodska at alla förut
hoptals skynda sig in igenom dören. Efter
hemkomsten om qwällen, så yttrade sig min
Hustru med synbar oro och förtrytsamhet:
”Nu märker jag at Fröken Turdfjäll har stigit
ned.”3 – Jag swarte genast: ”så får Du wäl stiga
upp igen.” och fortfor sedan: ”Som förnuftig
menniska och ännu mera som Christen bör
du sätta dig öfwer ett så oförtjent förakt; de
hafwa intet bättre wett, om de förakta dig, så
har du all rättighet at förakta dem tilbaka; ty
de förtjena sådant, men icke du; den tid torde
ännu någon gång komma, Då du får stiga upp
och fram igen; men kanske de stiga tilbaka;
och sedan finner du utan twifwel, at detta
wista förakt icke så mycket skedde för din,
utan för min skull: Men sådant rörer mig icke;
Dock tillstår jag at detta deras uppenbart
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wista förakt äfwen förtröt mig, och det icke
för min, utan för din skull. Men låt oss ej lägga
sådant på sinnet; utan blott redligt bemöda
oss at uti alt bibehålla ett godt och rent sam-
wete både inför Gud och menniskor altid, så
at de icke måga få något giltigt skäl till förakt,
så kunna wi också wara lugna och sätta oss
öfwer wanwettiga menniskors oförtjenta för-
akt. Jag har hittills altid så sökt upföra mig
med all redlighet, at ingen menniska måtte
hafwa ett giltigt skäl at blygas eller skämmas
för mig, och med Guds hjelp will jag ock på
samma sätt fortfara, så at du wisserligen icke
skall behöfwa skämmas för mig; Derföre min
wän: gif dig tilfreds, och sök at wara nögd, så
lefwer du sällare; ty om du låter alt sådant
lappri oroa dig, så gör du dig sjelf blott ett
kanske långwarigt sorgelif.” Härpå swarte
min Hustru föga, och tycktes blifwa någor-
lunda tilfredsstäld.

Men jag må återkomma till mitt förra ämne.
Min sorg, oro och mistankar fortforo at wara
än häftigare och swårare, och nu tidtals, fast
mera sällan, lindrigare och lugnare och jag
wiste icke hwad utwäg jag skulle taga för at
komma till mera lugn eller till en fullkomlig
och säker öfwertygelse antingen om Min
Hustrus oskuld, eller wärkeliga brottslighet.
Jag hade derföre nog mycken lust at tala med
Henne sjelf derom. Men huru göra detta på
ett så wettigt och lindrigt sätt, at det icke
måtte hafwa olyckliga påfölgder? war en frå -
ga, som för mig war swår at beswara. Dock
wid tillfälle då jag en dag läste för Henne nå-
got af detta mitt arbete; så tog jag mig dris-
tighet och frihet till, att fråga henne något i
detta afseendet, så wäl i anseende till hwad
som kunde wara händt under Hennes ogifta
tid, som isynnerhet efter wårt giftermål; för-
säkrandes henne at, om jag fant fullkomlig
uppriktighet härutinnan hos Henne, så wille

jag gärna förlåta och förglömma altsammans,
allenast hon framdeles wille wara mig full-
komligen tillgifwen och trogen. Orden här-
wid mins jag icke mera. – Min Hustrus första
swar härpå war detta: ”Ach mistänker du mig
för sådant, så gör du mig ganska mycket
orätt.” och började häftigt gråta. Hon försäk-
rade mig sedan om sin fullkomliga oskuld;
hwarefter jag fant mig mycket tröstad, och
åtminstone för det närwarande öfwertygad
om sanningen och Hennes påstående och war
deröfwer mycket nögd; men hon fortfor at
gråta och war nästan hela dagen mycket
sorgse, så at jag hade all möda at trösta Henne.
Jag berättade då för Henne, hurusom den
oförtänkt stängda porten hade wäkt dessa
mina mistankar; (se pag: 25. f: d: Bok:) jag bad
henne om förlåtelse och sade, at jag derföre
hade frågt Henne härom, at jag, om möjeligt
wore, måtte kunna blifwa befriad ifrån så
swåra och oroande mistankar.

Hwar och en som känner människo själen
och dess lynne wet, at det icke är så lätt, at
hastigt och på en gång utrota och öfwer-
winna djupt inrotade mistankar och inbill-
ningar. Så hände också med mig. Nu då jag
war så mycket tröstad och öfwertygad af min
Hustru, trodde jag wist sjelf, at jag nu mera
skulle lätt nog kunna öfwerwinna min swag-
het; men huru mycket bedrog jag mig icke;
Jag handt knapt åter komma allena, skild
ifrån min Hustru, eller ligga någon tid waken
och grubbla för mig sjelf om nätterna, förr än
samma mistankar åter insmygde sig i mitt
sinne; den minsta anledning som jag anting -
en sjelf förestälte mig i mitt sinne, eller wissa
tilfälliga händelser, som tid efter annan före-
föllo, och hwilka jag hwar i sin ordning skall
framdeles anföra, upwäckte strax mina förra
inbilningar; såsom ibland de förra: Påminte
jag mig alla de möjeliga berättelser som jag
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antingen hördt eller läst om sådana otrogna
hustrurs illistigheter, knep och konster at be-
draga sina männer, och hwilken ibland så-
dana war wäl renare och mera bedyrade sin
oskuld än just sådana; till äfwentyrs torde
min Hustru också göra på samma sätt; och
hwad har jag wäl för giltiga och öfwertygande
skäl och bewis om wederspelet? Och den fö-
rut omnämnde Commoedianskans upfö-
rande, som jag med egna ögon såg, öfwerty-
gade mig åtminstone om möjeligheten af så-
dant. Dertill med hade jag den ärfarenheten,
at så snart någon främmande kom till oss,
ware sig hennes Bröder eller någon annan
Herre eller också Fruntimmer, så hade hon
altid en så glad och wänlig mine och talte
gladt och artigt med dem; men så snart frem-
mande hade gått bort, så antog hon straxt en
högst alfwarsam och mörk upsyn samt talte
föga med mig och Då Hon talade röjdes der-
wid, så till sägandes, föga eller allsintet sporr
till wänlighet eller tilgifwenhet emot mig, ut -
om den enda gången då jag kom hem ifrån
Sockenbudet och hwarom se p: 19. Denna Bo-
ken. Detta wäkte den tankan hos mig: Hon
älskar mig icke, eller åtminstone föga; hade
Hon en wärkelig wälwilja och kärlek för mig,
så skulle Hon wist mera ömt och wänligt be-
möta mig; och derföre torde Hon så lätt kun -
na öfwerlämna sig till otrohet emot mig, som
dock så ömt och uppriktigt alt hitintils haf-
wer älskat Henne. Dertill med infant sig ock -
så åtankan af min förra Hustru, af hwilken
jag war så innerligen älskad, och jämförelsen
blef som jag tykte, alt för mycket märkbar;
men jag waktade mig så långt möjeligt war
för at nämna det minsta för Henne om en så-
dan jämförelse, så wäl för det jag sjelf så tyd-
ligt insåg, at sådant skulle wara för Henne
högst tædieust och kunde ännu mera söndra
wåra hjertan, som också för det jag altid hade
i ett friskt minne så wäl Hennes begäran som

mitt löfte härom, hwarom se pag: 714. 6:te B:

Sedan jag åter någon tid hade grubblat här om,
önskade jag at på något kraftigare och mera
öfwetygande sätt blifwa förwissad om huru
det sig med denna saken wärkeligen förehölt,
och fattade det beslut, som straxt skall anfö-
ras. Jag måste, tänkte jag ännu en gång söka at
tala uppriktigt härom med min Hus t ru; ty jag
fant mig icke längre kunna fördraga min oro,
och önskade kunna om möjeligt wo re befrias
derifrån. Ibland annat som bidrog till min
swaghet war äfwen at jag kom ihog Hennes
owäntade och oförtänkta yttrande första bröl-
lops qwällen. (Se p: 766. 6:te B:) Hwarföre,
tänkte jag, war Hon så snar sjelf mant at af-
gifwa ett sådant yttrande? war det wäl för at
förekomma några frågor af mig om sådant,
som Hon fruktade före och swårligen kunde
beswara? med mera dylika griller, Hwar ige -
nom min sinnes sjukdom blef wärre och wär -
re. Hwarföre jag wid pass 7. dagar efter det för -
ra samtalet; hölt ungefär följande samtal med
min hustru. – ”Min Söta Wän! til låter du at jag
får tala öppenhjertigt med dig; jag är så ängslig
och kan aldrig sjelf skingra min oro.” – ”Ja”,
swarte Hon, ”du får wäl det.” – ”Jag grubblar
ännu”, fortfor jag, ”såsom förr och kan aldrig
af mig sjelf, oaktad all eftertanka, komma till
en wiss öfwertygelse om din oskuld om icke
du sjelf förhjelper mig dertill.” – ”Huru skall
jag”, swarte Hon, ”hjelpa dig dertill då du sjelf
ej kan det?” – ”Jo”, swarte jag, ”igenom en full-
komlig uppriktighet: söta Du! säg upriktigt all
ting huru det förhåller sig! dölj ingen ting för
mig! om det är aldrig så tokigt, så war fullkom-
ligen uppriktig, och jag försäkrar dig heligt
och wid Gud, at jag will förlåta dig altsam-
mans om du ock har warit brottslig och felat
emot mig, det är blott härmedelst som du, som
jag tror, kan bota min sinnes swaghet.” Min
Hustru swarte: ”Jag har ju redan förut sagt at
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jag är aldeles oskyldig; och hwad kan jag wi-
dare säga härom än at betyga min oskuld, och
jag må säga hwad jag will, så tror du mig än-
dock icke märker jag” – ”Ach!” swarte jag,
”hwad jag gärna wille tro dig allenast jag kan
det! och det är just derföre som jag önskar få
ett upriktigt yttrande och bekännelse härom
af dig; ty jag finner at det är det enda, som mö-
jeligen skulle kunna bota min sinnes swaghet.
Du påstår således at du är aldeles oskyldig?” –
”Ja” fortfor Hon, ”det är jag wist, och du får
fullkomligen lita på mina ord i det fallet.” –
”Det är mycket braf”, swarte jag, ”men kan du
ock så bedyra wid Gud och din salighet at du
är aldeles oskyldig?” – ”Ja det kan jag.” – ”Men
får jag bedja dig min Wän at du är så god och
gör det; jag skulle wist icke fordra sådant af
dig, om icke det wore för mitt sinnes lugn
högst nödwändigt; ty ett sådant bedyrande, är
det enda som bör kunna uttestänga alla tankar
hos mig derom, at dit påstående annars blott
wore undanflykter hos dig. Will du således
wara af den godheten och göra mig till wiljes
i detta fall?” ”Ja det will och kan jag” swarte
Hon mig färmt. – ”Men”, fortfor jag: ”besinna
Min wän, at detta blifwer för dig en dyr ed, säg
häldre upriktigt som det är, om du i dit sam-
wete finner dig brottslig, och bewara dig gud
ifrån at du, blott för at synas oskyldig i mina
ögen, skulle så swårt såra dit samwete, så at du
skulle nödgas, at, i alla dina dagar, plågas med
ett qwäljande och gnagande samwete, då
blefwe du högst olycklig i tid och i ewighet;
derföre tag dig för Guds skull tillwara. Men
nog wore det för mig en stor tröst och glädje,
om du skulle kunna tiltro dig at gå denna eden
med ett godt och säkert samwete.” ”Ja kära du
detta har jag betänkt”, swarte Hon ”och jag är
färdig, at om du så påfordrar och när som hälst
fullgöra din begäran, om det bara kunde bota
dig ifrån din dåraktiga och ogrundade inbill-
ning.” Efter at ännu en gång hafwa warnat

Henne och Hon ändock war willig och färdig
härtill, så förestafwade jag Henne, och Hon
eftersade följande: ”Jag swär wid Gud och min
salighet, at utom det obetydliga, som jag i wå -
ra samtal har omnämt” (se straxt nedanföre)
”så är jag fullkomligen oskyldig och har aldrig
brutit min äktenskaps förbindelse.” Jag tacka -
de Henne för Hennes beredwillighet, samt
fant mig fullkomligen öfwertygad om san-
ningen af hennes oskuld; ty efter ett sådant
bedyrande war det icke någon rimlig anled-
ning till mistanka härom, och jag war häröf-
wer mycket nögd och tilfredsstäld. Och Min
Hustru sade straxt derpå: ”Är du nu nögd! och
kan du nu tro mig på mina ord!” – ”Ja” swarte
jag, ”jag tror dig nu fullkomligt och är mycket
glad;” och jag war också nu fullkomligen bo-
tad, åtminstone för det närwarande och för en
liten tid; men som sagt är: en sinnes sjukdom
återkommer så lätt och så ofta, och den be-
höfwer mycken tid för at fullkomligen botas.

Så wäl under detta samtal, som ock både förr
och sedan frågte jag min Hustru om hwarje-
handa små omständigheter, som kunde falla
mig in dels om Hennes barndoms och ung-
doms tid, dels ock om hennes förhållande i
anseende till sin förra Fästman Schmalz, då
jag altid fick sådana swar, at de icke annat
kunde än fullkomligen öfwertyga mig, at hon
hade swarat helt upriktigt; dock angeck så-
dant så obetydliga och wist icke anmärk-
ningswärda omständigheter; ty at Hon hade
warit frästelser underkastad det kunde jag al-
deles icke undra på. Men hwarje sådan Hen-
nes upriktighet tröstade mig ganska mycket
och botade mig efter hand för min sjukdom
alt mer och mer; ty då jag fant upriktighet
hos Henne i sådant, så kunde jag också trygt
wara säker at hon äfwen talte sanning i alt
annat.
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Detta wårt samtal, såsom ock alla andra i
detta ämnet slutades altid, så at jag blef, åt-
minstone för det närwarande, tröstad, full-
komligen öfwertygad och tilfredsstäld, samt
glad och nögd; ty Hennes försäkringar, samt
förklaringar och uplysningar på mina frågor
och griller, som jag alla wid sådana tillfällen
helt uppriktigt yppade för Henne, hade på
mitt hjerta en hugswalande och lifgifwande
kraft, så at jag blef munter och trodde Henne
fullkomligt på Hennes ord, hälst de meren-
dels woro af så öfwertygande innehåll; Men
Hustrun började altid till slut at häftigt gråta
och sörja, så at jag hade all möda at kunna
trösta Henne. Så länge samtalet påstod så gret
Hon wäl icke, om icke ibland emot slutet;
men straxt det war förbi, så kom Hennes be-
dröfwelses stund; sedan hon hant litet när-
mare tänka på saken. Jag sade då ofta, under
det jag smekte Henne så kärligt och wänligt
som möjligt war: ”Ach min Söta Wän! gråt nu
icke mera, utan gif dig tilfreds! Du ser ju at
min sorg nu har gått öfwer och jag är botad.”
”Ach!” sade Hon: ”Huru kan jag wäl annat än
gråta när du så helt oskyldigt påbördar mig så
smärtande beskylningar, sådant kan ju ej an-
nat än på det ömmaste röra mig! Och huru
har du hjerta till at oroa mig med sådant?” –
”Ach!” swarte jag: ”jag will wist icke oroa dig
eller dermed förorsaka dig någon smärta;
utan jag will blott hos dig söka tröst och
blifwa botad för mina griller, som du endast
kan skingra, jag har ingen annan at fly till;
och då jag icke får tala med dig om hwad som
oroar mitt sinne eller hwad som wäcker min
oro, så blifwer jag till slut så ängslig, at jag
knapt kan wara till; derföre nödgas jag yppa
mitt swåra tillstånd för dig, och du ser ju huru
hälsomsam wärkan sådana samtal hafwa på
mitt sinne.” – ”Men”, sade Hon: ”om du älskar
mig så skulle du wäl icke hafwa hjerta till at
så bedröfwa mig, utan du skulle tiga om du

också tänkte något tokigt, och dit förnuft och
eftertanka borde säga dig, at sådant blott är
bara griller och inbillningar hos dig.” – ”Ja”
swarte jag, ”jag finner det wist nu, när du öf-
wertygar derom, men förut är det mig omö-
jeligt. Och jag försäkrar dig Min bästa Wän,
at jag ofta, ja nästa altid hos mig sjelf har fast
beslutit at icke oroa dig med mina griller,
utan dölja min sorg och oro innom mitt bröst,
hälst när jag ser at sådant altid, till slut, föror-
sakar dig en så smärtande sorg, som ej annat
kan än wäcka mitt ömma medlidande och
deltagande; men sedan jag 3. ja till och med
7. a 14. dagar har gått och ängslats, så nödgas
jag till slut yppa min belägenhet för dig, du
är ju min bästa Wän, och jag har ju ingen an-
nan at fly till. Någon måste jag wäl yppa min
smärta före och söka tröst hos; och då har jag
ansedt dig såsom den bästa, såsom min maka,
för hwilken jag bör hafwa ett fult och full-
komligt förtroende, och såsom den som bör
wara mig mäst tilgifwen. Du är wäl icke mis-
nögd dermed min Wän?” – ”Nej det kan jag
wäl icke wara; men” fortfor Hon: ”jag önskade
dock hälst, at icke blifwa så ömt oroad.” – Jag
fortfor, ”Eller tycker du det hade warit tjen-
ligt och braf gjordt, om jag i stället för dig
hade wändt mig till Pigan för at utforska om
Hon hade sedt och märkt något sådant som
jag har mistänkt dig före?” – ”Nej” swarte
Hon, ”Gud bewars det hade warit aldeles på
tok och endast tjent till at utsprida elacka ryk-
ten om oss båda.” – ”Men” fortfor jag: ”skulle
du wäl hafwa tyckt om, eller warit nögd eller
belåten dermed, at jag hade wändt mig till
Comminister Häggström, eller till mina För-
äldrar och Syskon eller ock till dina Föräldrar
och Syskon, och beklagat mig för ditt, enligt
min tanka, orartiga upförande emot mig, och
anfört för dem alla mina förmenta anled-
ningar och mistankar?” – ”Nej” swarte hon
”det hade jag wäl icke welat; utan om ettdera
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nödwändigt skulle wara, så war det wäl myc-
ket bättre, at du uptäckte dig för mig; men
hwad hjelper mitt påstående? Om du då en
liten stund är botad för dina griller, så wet
man ej ordet åf förr än det är det samma igen.”
– ”Ja” swarte jag, ”det är wäl sant, och jag rår
icke derföre, jag wille wist wara för sådant fri;
men då en sådan swaghet emot min wilja
kommer på mig, och jag omöjeligen sjelf kan
raisonera mig derifrån, utan det blifwer ju
längre ju wärre, så måste jag uptäcka mig för
dig och säga dig alt hwad jag har tänkt, och
mina förmenta anledningar till mina mistan-
kar; och du tror icke Min Wän huru godt det
för mig är, at få öfwerlämna mitt bekymmer
och min sorg i ditt sköt och wid dit bröst. Der-
före efter jag finner af en flerfaldig ärfaren-
het, at jag icke kan altid bewara mig härföre,
så beder jag dig hjertligt: tillåt mig, at få fly
till dig så härefter, som hittils, det är det enda
sättet at kunna återfå mitt lugn, söta du neka
mig icke det!” – ”Ja kära du” swarte Hon, ”du
får wäl det då, och kära gör det! Gud gifwe
det kunde hjelpa; jag får wäl ej wärre än taga
mig en gråt derwid igen, som också får gå öf-
wer.” Sådana woro wåra samtal och så slutades
de mäst altid. En gång wid ett sådant samtals
slut, bad jag henne at icke omtala min swag-
het och mistankar för någon menniska; ja
icke en gång för sina Föräldrar eller Syskon;
det hon också låfte at icke omtala; för hwilket
löfte jag tackade och war nögd, och litade jag
helt och hållit derpå utan all twekan. (Cit: p:
171. D: Bok:)

Mitt tillstånd och sinnes författning war så-
ledes ganska ombytligt och omskifteligt. Än
wäcktes min oro och sorg af mina wanliga
griller och mistankar, som ibland fingo nya
anledningar af wissa oförtänkta omständig-
heter, dem mina inbillningar altid uttyde på
den wärsta sidan; och än åter war jag lugn och

mycket nögd med min hustru, hälst sedan jag
nyss hade fått tala med Henne i förtroende,
då jag altid blef öfwertygad om Hennes 
oskuld. Och detta alt eftersom Mina tankar
råkade taga för riktning när jag war allena el-
ler låg waken hela halfwa nätterna och grubb-
lade för mig sjelf medan min Hustru såf. Styr-
des då mina tankar åt den elaka sidan, så kom
jag ihåg alla möjliga händelser om otrogna
och liderliga Hustrur och deras ilistigheter,
samt alt hwad som hade händt mig och min
hustru, hwarwid jag på det nogaste granskade
alla de minsta omständigheter och tyktes i all
ting så wist finna säkra och tydeliga bewis på
min Hustrus otrohet, och om jag derwid kom
ihog, såsom motskähl, min hustrus mångfal-
diga försäkringar och all den oskuld, som röj-
des i Hennes tal, utseende och upförande, så
ansåg jag alt sådant för en djup och illistig
förställning, för konster och knep för at dölja
all ting för mig, insöfwa mig i säkerhet, och
slå blå dunst för mina ögon; och man kan fö-
reställa sig huru smärtande sådana tankar
woro för mitt hjerta. – Ach Herre min Gud!
tänkte jag då ibland, det hafwer dig behagat
at på detta sättet straffa mig för mina synder
och öfwerträdelser; ja ty wärre! jag hafwer
wist sådant förtjent; men förbarma dig dock
öfwer mig swaga menniska, och gif mig
styrka at bära den börda som du hafwer täkts
mig pålägga, och straffa Herre i nåde och
skonsamhet och icke efter hwad jag, ty wärre
förtjent hafwer! m:m: Om åter mina tankar
styrdes åt den goda sidan, så blef jag öfwer-
tygad om min hustrus oskuld, följakteligen
mycket glad och nögd; och tänkte åtskilligt
nämligen; Detta måtte säkert wara en djef-
wulens frestelse för at, om möjeligt wore, så
oenighets frö oss emellan, på det han må göra
oss fullkomligen olyckliga hwilket gud haf-
wer tillstadt honom at försöka. Jag hafwer
wäl hördt talas om äktenskaps djefwulen och
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jag hafwer wist nu fått ärfara hans försök.
Han, som utan twifwel känner min swaga
sida, inskjuter allahanda galna inbillningar
hos mig, dem han på det häftigaste upeldar
och underblåser; men Gud hjelpe mig at så-
dant emotstå och öfwerwinna; Herre! war
wårt bistånd! beskydda oss och befästa hos
oss wår inbördes wänskap, kärlek och förtro-
ende, at den icke må förswinna; utan snarare
stadfästas och förökas; på det wår jordiska
sällhet må grundläggas och försäkras, och wi
således må förwaras från de synder och olyc-
kor, som oenigheten af sig föder. – Widare
tänkte jag ibland; tiläfwentyrs Hafwer Gud
tillåtit mig falla på denna swagheten, just der-
före, at min swartsjuka skall blifwa ett medel
icke allenast at öfwertyga mig om min Hus -
trus oskuld; utan också just derigenom ännu
en gång förwissa mig om at han hafwer hördt
min innerliga och hjerteliga bön, som jag i
finnland så alfwarligen bad Gud om, och
hwarom jag flera gångor i detta arbete har
nämt; nämligen: at han en gång wille låta mig
finna en fullkomligen dygdig och kysk flicka,
som wore wärkelig jungfru, och huru jag der-
wid tänkte: ty du O! Gud känner bäst de me-
del, och kan låta ske sådana omständigheter,
som må kunna fullkomligen öfwertyga mig
om sanningen och wärkeligheten häraf. (Se
härom p: 322. och 323. Fjärde B:) Detta faller
mig så mycket mera sannolikt, som på båda
mina hustrur äfwen inträffade, min andra
bön och begäran, som på samma ställe är an-
fört; nämligen: at en sådan borde wara 30. år,
eller åtminstone wist 24. år; ty min första
Hustru war 32. år; och min nu warande 27. år;
Man finner då häraf hurumycket detta borde
befästa mig i den goda tankan och öfwerty-
gelsen. Ty igenom denna min swaghet kom
jag i tilfälle, såsom redan sagt är, at komma i
närmare och förtroligare samtal i detta äm-
net, hwarigenom jag feck weta omständighe-

ter som aldeles borde öfwertyga mig om ori-
meligheten af mina griller, som utom denna
min swaghet wist aldrig hade kunnat ske; och
då tackade jag Gud i mitt hjerta, som af så
mycket ondt kunde härleda så goda fölgder. –
Än åter tänkte jag: det är ju en orimlighet af
mig at mistänka Henne; ty när jag rätt betän-
ker saken så är det ju så många omständighe-
ter, som böra öfwertyga mig om motsattsen;
ty i Hennes tal, förswar och förklaringar röjer
ju sig altid ett så fullkomligen okonstladt wä-
sende, oskuld, och godhet, at det omöjeligen
kan wara förstäld illistighet eller konster der -
under; ty wore hon brottslig och wille ur-
skulda sig med konster och låtsad oskuld, så
(tänkte jag flera gånger) skulle hon nu hafwa
anledning at med mycken sannolikhet swara
så eller så med den eller den inwändningen;
men jag finner ju at hon icke äger en sådan
fintlighet, till ett bevis, at Hon aldeles icke
kommer ihog at tänka listigt och ilparigt. Äf-
wen hennes rena och änkla försäkringar och
säkra påståenden, kunna ju ej annat än wara
sanna; dertilmed den enhet i hennes tal om
samma saker och händelser, hwarwid jag ald-
rig kunde märka några wärkeliga motsägelser
emot hwad hon förr derom kunde hafwa ytt-
rat. Och änteligen Hennes beredwillighet
och frimodighet at bedyra inför Gud och på
sin salighet m:m: dylikt, woro ju allesamman
sådana skähl och bewis till Hennes urskul-
dande, som ingen förnuftig med någon den
minsta sannolikhet kan motsäga eller om-
kullslå. Under sådana stunder insåg jag hwad
för en ädel maka, Gud mig hade gifwit, och
at jag icke nog förstod at wärdera Hennes
goda egenskaper, huru kunde jag då annat än
innerligen älska och högakta Henne; och fant
at jag aldrig hade kunnat få en bättre maka;
döm då om jag befant mig lycklig och nögd!
Ja en natt då jag waknade, kom jag på en så-
dan lycklig tanke ledning, hwaraf jag blef på
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det högsta glad, och nögd öfwer min hustru,
ja jag war så innerligen glad, at jag aldrig mins
mig i hela min lifstid hafwa någonsin warit
så öfwermåttan och utomordentligt glad och
nögd. Jag nändes dock icke wäcka min hustru
som såf så sött och godt, utan njöt min glädje
i min stilla enslighet; men dagen efter talte
jag om det för Henne, Då Hon swarade: ”Det
är altid för mig en stor glädje då du kan wara
nögd med mig, och jag will också altid söka
at wara dig till wiljes.” – ”Ja”, swarte jag, ”jag
finner det nog ibland; men du måste wara god
och förlåta mig om åter denna swagheten
emot min wilja kommer på mig.” Men jag
lämnar nu för en liten tid detta ämnet, för at
också komma till andra händelser.

III. Capitlet.
Bref och andra ämnen.

Min Mor war hos oss en eller par dagar denna
tiden, då hon fölgde pigan i fähuset om qwäl-
len. När hon kom in, så yttrade Hon i sin wäl-
mening: ”Man bör se efter pigan huru hon
stillar i fähuset; ty jag tycker intet om huru
hon hafwer der; så och så har hon där och det
är icke braf.” m:m: Detta yttrande märkte jag
at hustrun förtröt och tog åt sig hwad min
mor sade, såsom en förebråelse för Henne, för
det Hon icke bättre hade haft upsigt på pigan.
Sådant märkte icke min mor, utan fortfor at
tala till slut i sitt påbegynta ämne. Jag fant
härwid at min Mor aldeles icke mente något
sådant eller tänkte något ondt derwid; utan i
all wälmening talte härom, likasom förr at
underrätta oss huru saken förhölt sig; Derföre
smärtade det mig at se hustrun häröfwer för-
trytsam, och fruktade jag at Hon af denna an-
ledning skulle fatta någon misgynnande tan -
ka om min Mor såsom warande knarrig eller
elak, hwilket hon, åtminstone för denna
gången, icke hade förtjent. Jag sökte derföre,

at oförmärkt bemedla saken, så at min Mor
icke skulle förstå, at Hon hade oroat min
hustru, ty sade jag blott: ”wi skola wäl söka at
hjelpa saken då wi få weta huru det förhåller
sig.” eller något dylikt; men när wi woro en-
samma, sökte jag at öfwertyga hustrun, at
min Mor i en god afsigt, hade påmint härom,
och hon hade wist tegat om hon hade märkt,
at du mistykte det; ”ty hon wille blott gifwa
oss tillkänna”, fortfor jag, ”huru hon hade fu-
nit saken; Derföre min Wän nog wore det
ganska wäl om du någon gång då och då wille
gå i fähuset och se efter huru pigan förhåller
sig där, hon kunde derigenom få någon mera
åhåga; och det torde wara mera passande, at
du går dit än at jag gör det.” m:m: Och altså
sökte jag at wänligt tilfredsställa min hustru,
som också blef lugn och tilfredsstäld.

Det war äfwen twå andra omständigheter,
som wäkte något litet misförstånd oss emel-
lan; wisserligen saker som i och för sig sjelf
woro af ringa wärde, men som dock altför lätt
hade kunnat i en framtid göra oss högst
olyckliga, om wi icke efterhand hade lärt at
lämpa oss efter hwarandra. Det ena war, at jag
tyckte at min Hustru hade alt för litet och
snart sagt intet bekymmer eller åhåga, at hål -
la mina kläder eller rättare små linnekläder
och strumpor i ordning eller hela och rena,
isynnerhet mina Prestkragar, som ibland wo -
ro alla smutsiga när jag skulle wara klädd och
skulle ut i mina ämbets förrättningar; ty som
jag af dessa icke hade många omgångar, så
blefwo de alla snart obrukbara, såwida jag
nästan hwar dag måste wara klädd. Jag på-
minte Henne härom först i wänlighet, som
jag tyckte, och i all saktmodighet; men nästa
gång sade jag med någon alfwarsamhet: ”Kära
min Wän, du måste för all ting laga så, at mina
kragar må wara i ordning och rena; ty alt i
sänd, så skall jag ut på någon ämbets förrätt-
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ning och har jag då icke någon krage, så kom-
mer jag ju ingen wäg: Och om du icke sjelf
will stärka dem, så måste du åtminstone draga
omsorg om, at någon annan måtte göra det;
ty krage måste jag hafwa när jag skall ut.” Icke
desto mindre hände det ändock sedan 3. 4. á
5. gångor, at ren krage felades mig när jag
skulle ut; war det då wäl under, at jag blef mis-
nögd och tiltalte Henne derföre. Man känner
och wet, at när någon större omständighet
har gjordt någon misnögd, som således altid
ligger under eller fördolt i ett altid oroande
minne, så kan snart det aldraminsta, som icke
är efter ens önskan hos den, som man har
trodt förr har gjordt sig emot, äfwen wäcka
samma misnöje; Så förhölt det sig äfwen med
mig. Min hemliga oro och mistanka om Min
Hustrus förmenta otrohet, åstakom altid nå-
got mishag hos mig till Henne, oaktat jag på
alt sätt sökte at öfwertyga mig om Hennes 
oskuld och äfwen ock då och då, någon liten
tid, fastän mera sällan, wärkeligen war derom
öfwertygad, såsom jag allaredan har berättat.
Denna min indre dålda obehagliga känsla och
mistankan hos mig gjorde, at jag ganska lätt
och snart gjorde anmärkning på alt hwad jag
hos min Hustru ansåg som icke braf, eller at
det icke war såsom det borde wara. Detta
stämde mitt sinne lätt till otålighet och någon
hemlig wresighet i mina uttryck och yttran-
den, och det emot min wilja eller åtminstone
emot min afsigt. Lägg nu äfwen dertill, at jag
altid har haft det lynnet at blifwa mycket
misnögd när jag 2. a 3. gånger hade tilsagt om
något och det icke blef wärkstält eller efter-
kommit. Häraf fölgde naturligt någon sträf-
het i tonen af mina påminnelser; och då ännu
dertill kom, at jag i mina tankar ibland ansåg
min Hustrus bekymmerslöshet om mig och
mina kläder, såsom ett säkert bewis uppå at
Hon icke älskade mig, ja ock såsom ett tecken
dertill at Hon just derföre möjeligen kunde

wara mig otrogen, så war det ju föga möjeligt,
at mitt tal och påminnelser om Hennes ef-
terlåtenhet, kunde blifwa så lent och wänligt
som det hade bordt wara, Hälst min upsyn
tillika derwid utan twifwel torde utwisat icke
allenast misnöje utan också kanske någon
stränghet och sträfhet. Med ett ord: plågad
nästan altid af min hemliga inwärtes oro och
plågsamma owisshet om min Hustrus trohet,
gjorde at hwarje aldrig så litet mishagelig om-
ständighet, ja ofta det aldra minsta och kan-
ske hos Henne högst oskyldiga ting af mig ut-
tyddes altid straxt och först på den wärsta och
sämre sidan; och jag behöfde sedan all min
omtanka, at medelst mitt förnuft kunna re-
sonera mig till, at inse det oskyldiga derwid,
eller min orättwisa eller obillighet i mina
första domslut om saken. Till exempel härpå:
Hennes Bror Nils Jacob war en gång hos oss
en par dagar; och hwad kunde wäl wara oskyl-
digare och mera enligt med en systers wäl-
wilja och kärlek än at Hon, då Hon såg at nå-
got litet behöfde lagas i hans kläder, genast
sjelfmant tog nålen och lagade hwad söndrigt
war. Det war aldeles wist, at jag på intet sätt
mistykte det eller ansåg det på minsta sätt för
at wara illa gjordt, utan häldre twärtom tykte
mycket wäl derom; men jag gjorde ändock
derwid den anmärkningen, eller tänkte: nog
har du åhåga och omwårdnad om dina bröder;
men om mig eller, at hafwa i ordning åt mig,
det bryr du dig ej om; jag borde dock wara dig
lika nära om hjertat som de, om icke ännu
närmare; du älskar mig således icke och det
utgör min olycka, och hwad förtroende eller
säkerhet kan jag då wäl haf wa om hennes up-
förande i min frånwaro? Och at sådana tankar
icke befästade eller för ökte min tilgifwenhet
för henne, det finner hwar och en lätt. Den
första fölgden af de nyss förut omtalta mina
påminnelser till Henne, Äfwen som wid
många andra tilfällen, som nedanföre skola
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omtalas, war den at hon altid började gråta
och gret altid länge, så at jag sedan måste söka
at trösta henne så godt jag kunde i min belä-
genhet, som i Hennes tanka kunde synas wara
för sträng emot Henne.

Af denna hennes lätthet at gråta, som ofta
war öfwer en obetydlig omständighet, och
mången gång öfwer några mina yttryck, som
jag aldeles icke mente något ondt med; såsom
ock, af det hon så hastigt tog åt sig hwad min
mor påminte om pigans göromål, (hwarom i
början af detta Capitlet är talat) Äfwen ock
deraf at hon ibland wiste sig wara rädd för
mig när jag råkte säga något eller fråga efter
något; ty hon swarade då hastigt: ”Jag wet in-
tet åf det:” eller: ”Intet har jag gjordt det” &c:
och det fastän jag wist icke syftade på Henne,
eller ens tänkte på Henne, af dessa omstän-
digheter och flera sådana, gjorde jag den up-
täkten, at min hustru war mycket grantyckt,
och tungsint; och isynnerhet smärtade det
mig at finna, at hon war rädd för mig, och blef
högst bekymrad huru jag skulle upföra mig
för at kunna borttaga denna rädslan ifrån
Henne, och wäcka något förtroende hos Hen -
ne emot mig. Sedan jag således hade gjordt
denna uptäkt, som war först efter den andra
omständigheten, som nedanföre skall omta-
las, hade händt, så fant jag, at det war högst
nödwändigt, at så långt det för mig war mö-
jeligt, bemöta Henne med största warsamhet
och wänlighet. När hon således någon gång
började gråta, sade jag: – ”Min kära wän!
hwarföre skall du gråta öfwer sådant där, som
är så föga betydande, det är ju intet wärdt! och
hwarföre skall du oroa dig och snart taga åt
dig all ting, det är ju blott lappri; och blif icke
rädd och bekymrad för mig, om jag råkar säga
något ord, jag försäkrar, at jag icke menar nå-
got ondt dermed; nej jag älskar dig för mycket
för at wilja dig något ondt, derföre gör det
mig ondt at se dig gråta; och jag försäkrar dig,

at om du så fortfar at gråta öfwer alt, som kan
falla dig obehagligt, så gör du dig sjelf ett
tungt och bedröfligit lif för hela din lifstid;
derföre sök at öfwerwinna detta lynne hos
Dig. Och om jag också någon gång skulle
wara litet misnögd, så skall du finna, at jag
straxt är lika god igen, så snart jag har sagt
min mening.” Och efter hand blef hon bättre
och bättre. En annan gång, Jag tror det war
förr än dessa nu omtalte omständigheter hade
händt, så påminte jag hustrun om at mina
strumpeband wora aldeles utnötta och at jag
wille hafwa ett par nya, jag påminte härom 2.
a. 3. gångor, men utan någon wärkan, och jag
såg icke eller, at hon gjorde någon anstalt at
förfärdiga några sådana; Då kunde jag ej an-
nat än blifwa misnögd; och alt sådant uttydde
jag såsom säkra tecken till hennes kallsinnig-
het emot mig, samt liknögdhet om mig, och
sådant kunde ju ej annat än oroa och tillika
förträta mig. – Ach tänkte jag: Man plär ju så-
som Fästman få aldraminst ett par strumpe-
band, och när jag icke feck en gång så pass
som Fästman, så må jag wäl kunna få dem se-
dan hon har blifwit min hustru! Ach at jag
icke skall wara wärd, at få så litet en gång af
Henne! Häröfwer högst misnögd tog jag en
mårgon Hennes strumpeband som lågo på en
stol; och sade: ”jag tager wäl de här bandena
då efter jag icke får några andra.” – ”Nej”
mente hon ”det är mina strumpeband, intet
får du taga dem.” – ”Ja”,  swarte jag, ”då du
icke gör mig några nya, så får du ursäkta mig
at jag tager de här; ty utan kan jag icke wara.”
Och så behölt jag bandena, ehuru misnögd
hon än war deröfwer. Nog hade jag wäl kun-
nat gått ut och köpt mig ett par strumpeband,
eller tingat någon som hade förfärdigat ett
par åt mig; men utom det jag tykte, at Hon,
som hustru alt för wäl borde hafwa så pass
åhåga om mig, som at göra mig ett par strum-
peband, så blygdes jag, at göra det för Hennes
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skull, af fruktan at sådant blefwe utspridt i
staden, såsom ett begärligit och behagligt
sqwaller ämne, och det hade kunnat wara
Hennes rykte till någon nackdel, och det war
jag högst rädd före; ty hennes efterlåtna om-
tanka om mig wille jag för ingen del skulle
blifwa allmänt bekant.

När jag således fant en sådan efterlåtenhet
af Henne, så tog jag mig före at i god tid och
isynnerhet om Lördagsmårnarna wackert
och wänligt påminna Henne at se efter om
jag hade rent till Söndagen. Då märkte jag, at
Hon ibland blef något half häpen och lika-
som hastigt upwäkt utur en sömn då Hon
straxt geck at rusta om mina kragar. Af denna
omständighet och Hennes beredwillighet, at
straxt härom bestyra, gjorde jag den slutsats,
at denna hennes omtalta efterlåtenhet blått
war en tanklöshet hos Henne, eller rättare
och snarare en fullkomlig owana till att haf -
wa omtanka om andra och om husbestyret
och således icke någon wärkelig liknögdhet
om mig, eller något tecken till werkelig kall-
sinnighet för mig. Ty tänkte jag: Hon har alt
hittils warit hos sin mor, som har haft alt be-
kymmer och all åhåga i huset: Min Hustru
måste således alls icke wara wan, at hafwa nå-
gon åhåga och bekymmer om annat än sina
wanliga göromål, som war at wäfwa och spin -
na och bestyra om matlagningen, som Hon
wist gjorde fullkomligt. Denna uptäkten til-
fredsstälde mig ganska mycket; ty jag wågade
då hoppas at hon ändock torde hafwa någon
tillgifwenhet för mig, samt at Hon kunde li-
kafult hysa kärlek, eller åtminstone ren wän-
skap för mig, och detta gjorde at jag fant mig
hugad at något ursäkta och förlåta denna ef-
terlåtenhet, under hopp at hon kunde blifwa
bättre härutinnan, när Hon hant at blifwa
wan med hushåls bestyret, som Hon också
wärkeligen med tiden blef.

Den andra omständigheten, som wäkte något
misnöje oss emellan skall nu anföras. Men
härwid gäller också alt hwad jag nyss förut,
wid första omständigheten hafwer anfört om
min sinnesstämning och tänkesätt ianseende
till min Hustru. Jag märkte at min Hustru en
dag hade något hemligt, som Hon icke wille
at jag skulle få weta; nemligen någon hemlig
handel. Detta hemlighetsfulla wäsendet war
för mig högst obehagligt, och det i twägge-
handa afseenden. Först war det för mig högst
smärtande at finna så litet förtroende hos
Henne emot mig, samt at Hon wille göra
hemligheter af något för mig, likasom Hon
wore mycket rädd för mig, och jag wore så el-
lak, at Hon icke wågade säga till åt mig at Hon
behöfde det eller det. Och för det andra så
tänkte jag: börjar min Hustru at hafwa sin
handel, sitt byte och sitt kockleri för sig sjelf,
huru skall det då gå med husHållningen? Så-
dant kan aldrig bära sig, då går wist alt öfwer -
ända om wi icke båda hålla ett, utan hwar och
en, efter sitt tycke, skulle draga den ena hit
och den andra dit, den andra makan owe-
tande; nej sådant går aldrig an. Jag blef häröf-
wer först ängslig och orolig, och sedan kunde
jag ej annat än tala med Henne om saken; un-
gefär på följande sätt. – ”Min kära wän: Hwad
är det för handel, som du nu hafwer gjordt,
kan jag få weta det?” – ”Jag har just icke gjordt
någon handel”, swarte Hon. – ”Har du icke
det?” fortfor jag; ”jag finner dock af de och
de omständigheter eller dit hemliga tal med
pigan, at någon handel har du gjordt, det kan
du icke neka, och hwarföre skall du dölja det
för mig; nu will jag dock weta hwad det är,
och du måste wara god och säga mig det; ty
någon sortt handel har du wist gjordt.” ”Ja”
mente hon, ”om det också skulle wara, så är
den af intet wärde och af ringa betydelse.” ”Ja
kära du”, inwände jag, ”det må wara litet eller
mycket, så bör du dock icke dölja något för
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mig; och föröfrigt låt den man wara ringa och
obetydlig i dag, men den kan möjeligen
blifwa af betydenhet en annan gång; alt nog;
jag will nu weta hwad det är, och du måste
säga det för mig.” – Hon swarte: ”Nå efter du
är så angelägen, så skall du ock få weta det:
det är bara lappri och obetydligt; Jag hade
blott några lappar med mig hemifrån af det
eller det tyget;” (jag tror det war några siden-
tygs klutar om jag rätt minnes) ”dem hafwer
jag sålt bortt, såwida jag tykte mig ej sjelf
kunna använda dem till något; ty sålde jag
dem och har köpt mig litet band istället; jag
menar at jag bör kunna rå så pass at jag må få
sälja några klutar, som jag sjelf äger nu wet
du det.” – ”Ach! kära du”, swarte jag, ”här är
icke fråga om du kan rå så pass eller icke, utan
om den hemlighet som du har gjordt deraf;
du behöfde ju då så mycket mindre dölja det,
som du ägde det sjelf; tro intet at jag har tänkt
neka dig sådant; men det oroar mig, at se dig
hafwa så litet förtroende för mig.” Hwad hon
widare swarte mins jag wäl ej; dock sökte hon
at ursäkta sig dermed at Hon icke mente nå-
got ondt eller hade någon ellak afsikt dermed.
– ”Det tror jag kära du”, började jag åter, ”men
jag beder dig, haf förtroende till mig och gör
icke hemligheter af något för mig! lätt oss
wara öppenhjertiga med hwarannan, jag will
icke eller dölja något för dig, och du hafwer
ju funnit at alt hwad som hafwer oroat mig
hafwer jag aldrig kunnat förtiga för dig, och
samma öppenhjertighet önskar jag finna hos
dig. Eller hwad skulle du tycka derom, om jag
i hemlighet företoge mig hwarjehanda wing-
lerier; under hopp at du ej finge weta det;
skulle det wäl då gå wäl i huset, och skulle du
wäl wara nögd dermed; säg min wän?” – ”Nej
nej”, swarte Hon, ”jag torde väl icke tycka så
mycket om det eller.” – ”Ja ser du” fortfor jag:
”låt oss derföre wara upriktiga och öpna för
hwarannan, och jag beder dig war icke hem-

lighetsfull för mig. Jag försäkrar dig, at jag
wist unnar dig alt hwad du behöfwer; men du
ser ju sjelf, at mina tillgångar äro så få; ty bör
du ej undra, at jag will weta hwartill pengarne
anwändas. Du skall få hafwa kassan likaså wäl
om händer du som jag, och du skall få nyck-
larna och gå i biråen och taga pengarne sjelf
till hwad som nödwändigt är; men jag will
dock weta hwartill, och med dig afgöra och
höra huruwida en sådan utgift kan wara nöd-
wändig eller om med en sådan sak kan ännu
hafwas anstånd någon längre tid.” &c: Mitt
tal wid detta tilfället finner läsaren, måtte
hafwa warit ej synnerligen blidt eller wänligt
hälst i början; hwilket kan dömas af min pag:
52. och 53. Denna Boken beskrefne sinnes
stämning; som nu war så lätt wänd åt den
sämre sidan. Fölgden blef också den wanliga
at hon började gråta, så at jag till slut åter
måste söka at trösta Henne. Framdeles får jag
tilfälle at åter något orda i samma ämne.

En annan omständighet gjorde mig äfwen
något orolig och misnögd. Wi hade en afton,
denna tiden, gått på Assambléen. Där beslöt
jag at litet annorlunda förhålla mig emot min
Hustru än hittils. Hwar gång wi förut woro
där, war jag högst angelägen och willig at pas -
sa upp Henne när Hon skulle derifrån; jag gaf
derföre sorgfälligt akt på när hon war färdig
at gå hem, då jag altid fölgde Henne i den
kammaren där Fruentimmerna hade sina päl-
sar m:m: och hjelpte Henne at söka igen sitt,
samt at pälsa på Henne och det med all tjenst -
aktighet hwarefter wi altid fölgdes åt hemm.
Nu wille jag wäl också göra det samma, men
jag wille först utröna hwad wälwilja och åhå -
ga Hon kunde hafwa om mig; ty beslöt jag, at
icke passa på när Hon wore färdig at gå hem;
utan förblifwa i rummen där Herrarna spelte,
för at få se om Hon hälst skulle säga mig till
när hon wille gå hem, såsom jag såg alla andra
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Fruar altid göra, ja till och med Bruks Patrons
Erik Forsells Fru, som allmänt war känd för
mindre trohet emot sin man &c: Hon kom
också altid och sökte sin man i kamrarna och
sade honom till när hon war färdig at fara
hem; ty förwäntade jag också åtminstone
samma höflighet af min Hustru. När det led
mot slutet af Assembléen förblef jag derföre
med flit i kamrarna likasom hade jag icke för-
märk at upbrotts tiden war inne, och såg, så-
som wanligt, at den ena Frun efter den andra
kom in och påminte sin man om hemfarten;
men min Hustru kom icke, hwarken sjelf ej
eller skickade hon mig något bud. Jag drögde
ändock till det längsta för at fullkomligen
wara säker, och då först när jag förmärkte, at
nästan alla woro bortfarna, så geck ut för at
se om Hon ännu war qwar eller icke, ja jag
geck till och med i klädkammaren och feck
där höra af någon af betjeningen, at Hon al-
laredan hade gått hem.

Med ett beklämt hjerta och mycken sorg
öfwer denna hennes emot mig wista kallsin-
nighet och liknögdhet, geck jag hem, och då
jag kom in i rummet sade jag blott: ”Och du
hafwer gått hemm utan at säga mig till.”
Hwarpå hon straxt och med en färm och spe-
aktig ton swarte: ”Ja! och du ser at jag finner
hemm dig förutan, och at det just icke är nöd-
wändigt at wi altid skola likasom wara fästade
ihop med hwarannan.” Man föreställe sig
hwad mitt hjerta led wid afhörandet af ett så-
dant swar, hälst det förut war mer än mycket
nedtrykt af djup sorg och bedröfwelse. Ach!
Herre min Gud tänkte jag: Hon afskyr till och
med mitt sällskap! och min närwaro är henne
således till och med till beswär, hwad har jag
wäl då at wänta för wälwilja af Henne? jag må
ej säga äktenskaps ömhet och kärlek? och
hwad kan jag wäl då hoppas för äkta trohet af
Henne? Ach Herre min Gud huru är jag då
icke högst olyckelig arme man! Såsom wan-

ligt, och enligit mitt förut beskrefna lynne,
då något mycket mishagade mig, teg jag helt
stilla och dölgde mitt hjertas smärta innom
mitt bröst på det sorgfälligaste; geck till sängs
under qwafda suckar och sof föga, men grubb-
lade mycket det öfriga af natten. Jag sökte
dock innom mig befästa mig i den öfwerty-
gelsen, at om hon hade wetat at mitt förblif-
wande i kamrarna, war för at pröfwa hennes
tilgifwenhet för mig, så hade Hon wäl säkert
annorlunda förhållit sig, eller åtminstone ige-
nom betjeningen sagt mig till, om Hon hade
warit för blyg at sjelf gå in i kammaren till
Herrarna; samt at om Hon hade kunnat inse
hwad mitt hjerta redan led, så hade Hon wäl
wist icke fält ett så sårande yttrande. Och för-
modeligen wille Hon dermed blott säga, at jag
icke, på ett löjeligt sätt så offänteligen måtte
wisa min kärlek för Henne eller något dylikt.

En eller twå dagar derefter samtalade wi
härom, Då hon ursäktade sig, jag mins icke
huru; men at hon wist icke mente ondt med
detta sitt yttrande; och at, om hon hade kun-
nat gissa till min oro, så hade hon wist icke
welat lägga sten på bördan. Hennes wänliga
sätt at tala, och upriktiga och eftergifna up-
förande med mera, gjorde, at jag snart öfwer-
tygades om Hennes oskuld i hufwudsaken,
fastän hon denna gången felade hwad det
förra angeck, af owana och således bristande
omtanka, at bemöta sin man, och hwad ytt-
randet angår, af förhastande, utan någon ond
afsigt. Sedan wi således, å ömse sidor woro
försonta, yttrade hon sig på följande sätt:
”När du af denna min efterlåtenhet kunde
blifwa så ängslig, huru mycket mera skulle du
icke blifwit hängfärdig om du under hemgå-
endet hade sedt huru jag geck miste.” – ”Huru
så”, frågte jag, ”huru geck du då miste?” – ”Jo”,
fortfor hon, ”i mörkret och i bråskan så geck
jag in i Capitén Bojes port i stället för wår
port, och märkte det intet förr än jag kom in
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åt gården; men du kan aldrig tro, huru flat jag
blef när jag märkte mistaget, och huru brot-
tom jag feck till at wända om, och war glad
at ingen såg mig.” Jag hafwer förut anmärkt,
at wåra portar woro nära hwarandra, hwar-
före ett sådant mistag mycket lätt kunde ske
i mörkret. Denna Hennes upriktighet fäg-
nade mig och gjorde mig fullkomligt nögd;
ty det gladde mig, at Hon talte om det sjelf;
men om jag hade fått weta det af någon an-
nan, så hade det säkert blifwit en ny anled-
ning till en ny ängslan.

Jämte det jag i bref hade notificerat om mitt
giftermål för Öfwerste Löjtenanten Od: Joh:
Gripenberg för hwars yngsta Söner jag hade
läst så bad jag derjämte om at blifwa under-
rättad om min gamla wän Johan Rikström
ännu lefde och om addressen till honom &c:
och feck nu derpå följande swar.

=== ”Munsterskrifwaren Johan Rikström
är nu caractericerad Regements skrifware och
addressen till honom är på Tammerfors, ===
Han är än beskedlig karl och afhållen. ===
Mina yngsta Söner Edra förra Disciplar, bägge
Löjtenanter med Lön äro doch hemma hos
mig så länge de äro ogifta den äldre af dem
blef redan 1790. Löjtenant och den 21. Aug:
samma år freden firades af Konungen ut-
nämd och dubbad till Riddare af Swärds Or-
den, för 10. batailler, som han under Konung-
ens eget öfwerwaro biwistat under Kriget.
Han tillika med den yngre äro bägge wackra
och raska karlar, samt af både Förmän, kam-
rater och underhafwande älskade, såsom ock
af alla andra menniskor, hwaribland det
wackra könet äfwen begripes, för deras ärbara
upförande.” === Beskrifwer sedan sina öfriga
7. Äldre Söners Höga avancementer. ”De yng-
sta Sönerna fägna sig ganska mycket öfwer
Er wälmåga och låta hjerteligen hälsa sin
förra beskedliga Informator, hwarjämte min

Hustru och jag bedja om wår obekanta hälls-
ning till Er Fru; och jag än sluteligen till Herr
Majoren Turdfjäll min wän och bekant under
Pommerska kriget.” Slutet.

Det war för mig fägnande at höra om Mina
Discipplars fortkomst och beskedliga upfö-
rande, och icke mindre underrättelsen om
min wän Rickström till hwilken jag sedan
skref ett bref, men feck aldrig swar; och detta
war också det sista ifrån denna Öfwerste Löj-
tenanten min fordna Patron.

Twenne bref ifrån Hörnell hade jag denna
tiden af intet annat innehåll än några com-
missioner för honom

Och ett Lyckönsknings Bref till giftermå-
let ifrån Dynæsius ankom också.

Ifrån min Swåger Johan Petter hade jag föl-
jande bref.

”At Försynen i det nu ingågna nya året
måtte i alla afseenden för Min Swåger be-
gåfwa honom med sin ynnest det är min up-
riktiga önskan; samt at äktenskapets sällheter
i ingen del med det gamla året måtte bortflytt
utan ouphörligen förblifwa och tilltaga.” Han
anmäler sedan at han med sin dreng, som war
brefhafwaren tillsände oss en skrinda äng-
eshö, som för oss war ganska wälkommen;
samt begärde weta hwad dag handlande wän-
tades hem ifrån Lappmarken; – då han wille
komma till oss, för at göra någon handel. Jag
swarte genast härpå och nämde dagen.

Detta brefwet feck jag 1. eller 2. dagar förr
än den för mig så högst olyckliga händelsen
med den stängda porten, (Se pag: 25. d: B:) jag
trodde då icke at Swågers sköna önskan i
brefwet så hastigt skulle bortfly, och at i stäl-
let för äktenskaps sällheter en tärande sorg
och smärtande oro skulle blifwa min lott och
långwariga beledsagare. Swågern kom innan
kort, och då war redan min sorge tid börjad;
hwarföre jag ej war synnerligen munter; men
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han feck icke weta det minsta derom, hwa-
rom jag äfwen bad min hustru; så at han
trodde det alt för oss war ganska wäl och godt.
När han reste bad min Hustru honom at hälsa
sin Mor det hon måtte wara god och låta oss
få eller låna hennes Brude=skrud. Och efter
några dagar skref han oss åter till, med anmä-
lan; at Brudprydnaden medsändes med bref-
hafwaren. Den bestod af en silfwer Brud -
krona om 38. lod4 och några wanliga juweler
&c: hwilket alt blef wår tilhörighet, hware-
mot de öfrige Syskonen fingo något motswa-
rande. Det öfriga i brefwet war blott Com-
missioner.

Februarii Månad ingick och följande bref an-
lände ifrån Swärfar.

Det första innehöll blott Commissioner. I
det andra skrifwer han, utom Commissioner,
äfwen följande: ”Comminister Bergman i Lu-
leå är död; detta Sacellani är efter min under-
rättelse, ett af de bättre, och har jag trodt mig
böra lämna dig häraf del ifall det finnes för
godt at söka Missiv.” Omförmäler sedan några
förhålanden derwid. – Och sist dessa orden:
”At du mår wäl med din Kära Lisa Cajsa, och
at Hon nu ej är så bleker, som hon war i början
är hwad af hjertat kan fägna ömhjertade För-
äldrar, som få räkna för sin största tilfreds-
ställelse sina K: barns wäl.” &c:

Jag hade förut skrifwit at wi mådde wäl,
hwilket också i alt annat war en fullkomlig
sanning, utom mitt hjertas bekymmer och
oro, som jag på det högsta war sorgfällig at
dölja för Swärföräldrarne, för at spara dem en
smärtande sorg, hälst de ändock aldrig på nå-
got sätt kunde hjelpa mig.

Hwad åter ledigheten i Luleå angeck, så
fant jag snart, at jag war så mycket efter med-
sökande, at det wore aldeles förgäfwes at göra
försök dermed.

I 3:dje brefwet skref han, utom Commis-

sioner och något om Luleå ställningen: ”det
hö som drengen förer är du och din K: L: C:
god och håller till godo, det är det bästa jag
äger.” Således åter ett wedermäle af Swärfars
godhet, för hwilket jag ock altid hyste ett
tacksamt hjerta.

I December hade jag skrifwit till Gothard
Wilh: Milde i Jämtland om förloppet af utsök-
ningen af hans dotters Löner &c: i Söder-
lundska Stärbhuset, som till det mästa mislyc-
kades ehuru jag hade dermed mycket beswär.
Nu feck jag swar derpå med många förbintliga
tacksägelser; ”Jag och dottren” säger han ”är
så mycket mera tacksägelse skyldig, som arf -
wodet derföre är blifwit efterskänkt.” Och till
slut: ”Af avisorne i fjol såg jag, at Herr Com-
minist: war Enklinge, hwilken sorgeliga hän-
delse min dotter, för de Henne bewista många
godheter, tog en öm del, så at hon sörg de.” Man
ser häraf at hon således hade mycken wänskap
för min afledna hustru. Detta war det sista
brefwet ifrån denna mannen.

I bref till Comminist Dynæsius i Skälevad,
hade jag underrättat honom om hans Swär-
mors Enkefru Törnstens tillstånd, som på ål-
derdomen war nog barnslig, och at jag fruk-
tade, at hushållningen af pigorna ej torde
wara den bästa; och jag mins icke hwad som
egenteligen felte henne. Nu feck jag swar,
hwari han tackar för underrättelsen, och be-
der mig sondera gummans tillstånd och skaf -
fa någon pålitlig i huset &c: hwad jag gjorde
deråt mins jag icke mera, men skref honom
åter till om förhållandet med Gumman.

Hörnell skrifwer ibland annat följande: –
”Brors förfrågan angående arvodet för en wiss
mans bewista tjenst i skrifwägen får jag be-
swara med några få ord. Jag har ofta hördt der -
om talas, icke i afsigt, som skulle något arvode
fordrats, utan blott ett utwärtes tacksamt
hjerta wisat sig. Jag råder ej bror at skicka en
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enda styfwer, ty om det wore aldrig så mycket
accepteras det utan afseende på discretion:
det enda wore, at Bror wid tilfälle genom någ -
ra rader sökte ursäkta denna sin emot alt up-
såt bewista otacksamhet, och istället för någ -
ra skarpstyfrar gifwa dem några goda ord.”

Härmed hänger så tilsammans: Jag hade
fått höra, förmodeligen igenom Hörnell, at
Prosten Nortman och dess Fru hade mycket
förtrutit, at jag aldrig hwarken munteligen
eller skrifteligen hade ådagalagt någon tack-
sägelse för dess utfärdade lysning till mitt gif-
termål. När man påminner sig detta folkets,
pag: 197. Femte Boken, beskrefna lynne och
caractere, så kan man lätt föreställa sig huru
ofta detta ämnet blef dageligen tuggat, idiss-
lat och omtuggat, såsom af nyss anförde bref
äfwen synes. Jag war dock på sätt och wis helt
oskyldig; ty såsom min lysning togs ut af min
Swärfar, till hwilken jag hade medsändt alla
nödiga Docomenter, och säkert om jag mins
rätt afsändt ett bref till Prosten Nortman, in-
nehållande begäran om utfärdandet af min
Lysning, så trodde jag, at Swärfar hade betalt
Lysningen om sådant fordrades, hwarom jag
dock hade glömt at fråga Swärfar, och därföre
trodde jag, at ej någon tacksägelse wore nödig
för en möda, som jag trodde wara betalt, och
som föröfrigit hörde till hans ämbets skyldig-
heter. Nu feck jag först höra af min Hustru
at Swärfar icke hade betalt något för Lys-
ningen, och då insåg jag nog, at deras förtryt-
samhet kunde på sätt och wis wara billig. I
min förlägenhet om jag borde skicka honom
pengar eller icke, såwida jag fruktade at äf-
wen det kunde förtrytas, så skref jag först
Hörnell till rådfrågandes honom, hwarpå det -
ta war hans swar. Enligit detta hans råd skref
jag ett mycket höfligt tacksägelses bref till
Prosten Nortman, utan at medsända någ ra
pengar, och ursäktade mig för min långa tyst-
nad på bästa sätt jag kunde; ty jag wille icke

råka i ännu större disgrace hos detta Herrska-
pet. Men härpå fölgde icke något swar; och
mitt förhållande härmed sedermera får jag
framdeles omnämna pag: 142. Denna Boken.

Ett lyckönsknings bref ifrån min Farbror
Ström i Torneå ankom också dessa dagar. Jag
hade förut i mitt bref anmärkt min lilla pen-
ninge=Lön och snäfwa inkomster icke så
mycket för at beklaga mig, utan mera för at
ådagalägga för Farbror, at det war för wärke-
liga behofwer som jag hade utkraft af honom
min lilla fordran (Se pag: 359. 6. Bok), hwilket
han hade något förtrutit, Men detta ansåg
han nästan som en otidig klagan af mig och
icke i den mening som jag wille det skulle ta-
gas; ty, skref han, at jag som Prest borde hafwa
förtroende till Försynen. &c: Han bjöd oss wa -
ra wälkomna till Torneå om wi ämnade någon
gång hälsa på min hustrus slägtingar. Slut.

En morgon i början af månaden kom pigan
in, helt häpen och berättade at fähusets mel-
lan tak hade nedfallit; öfwer en så oförmodat
händelse blefwo wi förwånade och frågte om
kona woro skadade? ”Nej” swarte hon ”de stå
helt fria och oskadda.” Wi skyndade oss ut at
bese huru där stod till, och funno, taket helt
och hållit nedfallit föröfrigit; men just i det
hörnet där kona stodo, sutto åsarna ännu
qwar i sina inhuggningar och uppehölto ta-
ket; men straxt bak om dem war det nedfallit;
så at wi just föllo i förundran öfwer en sådan
händelse, som så tydligt röjde en Guds För-
syn, at bewara dessa wåra kor, som i wår fat-
tigdom woro för oss så högst nödiga, som wist
borde upmana oss at tacka Gud derföre. Hän-
delsens tillgång war den, at takåsarna woro
inhuggna blott i half wa wäggen och fähuset
hade sigit såsom gammalt och af den orsaken
hade åsarnas ändar fallit utur sina inhugg-
ningar. Det kunde lätt nog åter hjelpas, blott
med det at åsarna åter sattes in och under-
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stöddes med stolpar, och taket sedan lades i
sin ordning igen.

Wid denna tiden kom min yngsta Syster Ma-
ria Christina ifrån Grunsunda till mig för at
hälsa på mig och första gången se min Hustru.
Efter at hafwa warit någon liten tid hos mig,
så sade Hon åt mig, wid ett tilfälle då Hustrun
icke war inne följande: – ”Huru wågade Kära
Bror begära till hustru ett så högt och förnämt
Fruntimmer?” – ”Huru så?” frågte jag tilbaka.
– ”Jo”, mente hon, ”jag tycker at du war djerf,
som wågade begära Hen ne, och at du wid
första ord hade bordt förwänta dig at få en
stor korg; ett så wackert, hyggligt och bety-
dande Fruntimmer, tycker jag, borde tro sig
få något bättre än en fattig Stads Capellan.”
– ”Ja ser du”, swarte jag, ”mån icke det lycka-
des ändock?” – ”Ja jag ser det” swarte Hon
”och derföre bör du skatta dig så mycket lyc-
keligare at du feck Henne; ty hon ser så hygg-
lig och god ut.” – ”Ja”, fortfor jag: ”jag är wist
glad deröfwer at Gud har gifwit mig en god
maka.” – Men en hemlig tanke insmygde sig
hos mig som sade: bara Hon icke är äfwen alt
för god emot andra; men denna tankan feck
dock icke nu något insteg hos mig; ty min
Systers förmånliga omdöme om min hustru
och den goda tankan, som hon hade fattat om
Henne gladde mig ganska mycket, och upp-
muntrade mig så at jag åter insåg hwad för en
dyrbar skatt och ädel gåfwa jag fått till maka,
och war derföre åter ganska glad och nögd
med Henne.

Ungefär denna tiden woro wi resta till Stöcke
till mina Föräldrar; och när wi hade lagt oss
så började wi at samtala mera owanligt än för -
ut i hwarjehanda ämnen; och äfwen också om
min sinnes oro &c: och wårt samtal blef så
gladt och muntert och med så mycken upp-
riktighet å min hustrus sida, så at jag åter be-

fant mig wara ganska glad och nögd och högst
lycklig. Wi somnade sedan godt och den föl-
jande dagen war mig af nyssnämde orsak en
glädje och sällhets dag.

Om jag mins rätt så war det samma gång, som
jag af min Mor begärde at få äta litet sötsalt-
fisk,5 den jag feck och åt deraf ett godt mål,
så at min Hustru föll deröfwer i förundran,
och sade: ”Hå du äter nu, såsom du aldrig skul -
le få någon mat hemma.” – ”Åh”, swarte jag:
”detta är en så fårken6mat, som jag så mycket
tycker om, derföre faller den mig också nu så
ganska mycket på läppen.” Härom sade hus -
trun sedan wi kommo hem: – ”Du åt så owan-
ligt af den där fisken hos Swärmor, så jag just
började skämmas och blygas för dig; ty det
såg ut som du hade warit uthungrig, och så-
som jag icke nändes gifwa dig mat; nog hade
du, också kunnat någon gång få sötsaltfisk
hemma ock så om du bara hade sagt till; och
hwarföre har du icke sjelf begärt den?” – ”Jo”,
swarte jag ”just derföre, at jag aldeles icke har
kommit ihåg hela fisken hemma; men hos
min Mor war jag wan at få den och derföre
råkte jag komma ihåg den; och som jag för-
modade, at han där fans, och min lystenhet
på honom wäktes, så begärde jag den. Och
för öfrigt, så är jag aldeles icke wan, at före-
skrifwa någon mat eller matordning; utan
äter och är nögd med hwad som lagas till och
frambärs, som du wäl har sedt min wän, och
derföre har jag aldrig kommit ihåg, at begära
något.” Detta war det wärkeliga och sanna
förhållandet i detta fall; och om jag hos all-
mogen hade förstått, at anordna om mat, så
haden jag mången gång mått bättre, som ne-
danföre med tiden skall wisas.

I anledning af ämnet så will jag något tala om
maten hemma i början af wår sammanlefnad,
som wäl hade bordt skrifwas i förledne årets
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December Månad; men för sammanhanget
skull så kan det också stå här. Just icke straxt
i början men efter hand så tykte jag, at ehuru
jag tyktes wara så där mätt, så hade jag dock
gärna ätit något litet till om det hade warit
mera; isynnerhet tykte jag; at köttsoppan war
nog tunn och mager. Till slut sade jag. – ”Min
Wän: denna soppan är nog tunn, skulle du
icke kunna få den något litet bättre? Skulle
man icke kunna smälta på litet mera, eller
lägga i honom litet gryn eller rötter eller hwad
du kan hafwa och ställ till så at man kan
blifwa riktigt mätt.” – ”Jo”, swarte Hon, ”bara
du säger till huru du will hafwa det, hwarföre
hafwer du icke förr begärt huru du will hafwa
det; du hafwer hittils aldrig sagt ett ord här -
om. Och som jag wet at du är en stor hushål-
lare, så hafwer jag också å min sida welat hus-
hålla, och hälst i hwardags lag lefwa tarfligt;
jag hafwer således icke wetat huru wäl du will
lefwa, och blott jag får weta huru du will
hafwa det, så will jag ställa mig derefter; för -
öfrigit hafwer jag tänkt hushålla på samma
sätt, som jag har sedt min Mor göra om du är
dermed nögd.” – Jag swarte: ”jag är wist gan -
ska nögd dermed och tycker mycket om at du
hushållar; men jag har blott tykt at det ibland
hafwer warit altför nätt tillagat och at kött-
soppan hafwer warit nog mager, jag will icke
lefwa bättre än hittils, blott jag får äta mig
riktigt mätt, och det icke är alt för swagt. Jag
är aldeles icke wan at anordna om maten, så-
dant öfwerlämnar jag till dig, och jag är för -
öfrigit altid nögd med huru du hafwer det
härefter såsom förr, blott jag får mina nöja.
Likaså will jag at du också gifwer tjenstefol-
ket, så at de få äta sig mätta; men tarflig föda,
sådan som kan wanka, hafwa de tid at wara
nögda med; men at de skulle klaga at de swäl -
ta, det will jag för ingen del höra.” – ”Ja”, swar -
te hon: ”då jag känner din wilja i detta fall, så
will jag ställa mig derefter.” Detta wårt samtal

skedde i all wänlighet och utan alt misnöje å
någondera sidan, och på sätt, som Ekta makar
i sådana fall böra samråda.

Förmodeligen war det wid samma tilfälle el-
ler också någon annan gång, som jag yttrade
mig som följer. – ”Jag är wist icke emot Min
Wän om du ibland gifwer något åt fattiga och
behöfwande om du hafwer något at gifwa;
wåra tillgångar äro wist icke stora; men man
kan lämpa gåfwan derefter; Det lämnar jag
också i din wård; ty jag will wara utan bekym-
mer härom och desutom kan icke jag weta
om du hafwer något at gifwa åf eller icke.”
Och i sanning har min Hustru i alla tider för-
wärfwat sig låford för hjelpsamhet.

IV. Capitlet.
Öfriga= winter händelser

En Inhysesman Jon Michaels son i Obola by
kom till mig med begäran, at jag måtte tala
med hans hustru, som war blefwen sinnes
swag, för at trösta henne och föra henne till
rätta; han hade nu henne med sig i detta än-
damål. Jag träffade då en menniska, som war
råkad i den djupaste förtwiflan; jag talte med
henne länge och flere tider efter andra dels
hemma hos henne, dels hos mig, och sökte
anföra alla de tröste och försäkrings grunder
om Guds rika nåd emot botfärdiga själar;
men alt förgäfwes. Sedermera war jag en gång
till henne då hon mäst låg till sängs, och efter
långt arbete med henne, utan all wärkan; och
hon fortfor at högt ropa at hon war förlorad
i alla ewighet m:m:, hwarmed hon också för-
tog mig tilfället at tala med henne så förekom
hon mig såsom wore hon förmycket fri och
tiltagsen eller rättare utan all räddhåga för
någon, hwarföre, för at något kufwa och för-
ödmjuka henne samt wäcka någon rädsla hos
henne, så gjorde jag mig alfwarsam och sträng
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och till och med slog henne med afwiga flata
hand ett dugtigt slag på mun; men sådant
hjelpte icke eller. Jag fortfor dock, at både
alfwarsamt och wänligt tala med henne, utan
at förmärka den minsta wärkan af mitt samtal
hos Henne och jag måste lämna henne under
hopp at Guds nådes wård ändock skulle leda
henne till ett godt slut. I ett sådant tillstånd
låg hon till sängs i 5. a 6. år, hwarefter hon
dog, som sades i samma olyckliga förtwiflans
belägenhet. Lämnom härom domen i Guds
egen hand och lät oss fästa oss wid den an-
märkningen, at Gud fant för godt at låta hen -
ne wara ett högst ryswärdt och warnande 
exempel för alla efterlefwande, och isynner-
het för husfolket och byns inwånare. O! måt -
te menniskor taga sig tilwara, at icke ett med
skäl ondt men wäkt samwete måtte förtaga
all tröst och salighets hopp; och hwad kan wäl
wara swårare än en sådan högst olycklig be-
lägenhet i dödsstunden! En gång när jag i bör-
jan hade talat med henne hemma hos mig,
yttrade sig min hustru: ”ach Herre Gud! hwad
Herrarna Prester hafwa för ett swårt göromål,
som så måste arbeta med sådana menniskor;
ni äro mycken ömkan wärda! och jag undrar
at du hafwer kunnat hafwa så mycket tåla-
mod med henne.” – ”Ja”, swarte jag, ”man får
nog låf at göra sin flit och sitt yttersta om man
skall kunna hafwa ett godt samwete och den
glada tankan at hafwa fullgjort sin skyldig-
het.” – ”Ja” tillade hustrun, ”om herrarne än-
dock såge någon frukt och wärkan af sitt ar-
bete, så wore det någon hugnad.” – ”Det wore
wist fägnande”, swarte jag, ”men oss tillhör
blott, at så ut guds ord på en förhoppning,
men sällan förwänta, at se frukten deraf här
i tiden, utan kanske först i ewigheten får man
se och upbära skörden; det bör wara wår tröst
och tilfredsställelse.”

I mina snäfwa wilkor behöfde jag nog då och

då låna något pengar; men jag lånte aldrig
stora summor; ty jag tänkte: jag har swårare
at betala sådana och kan derigenom snarare
fördjupa mig i skuld. Och hade jag lånt peng -
ar, så hade jag ock den fasta föresattsen, at på
utsatt tid betala lånet, och hade jag icke då
pengar, så lånte jag på ett annat ställe och be-
talte det förra och så altid undan för undan,
så at jag altid hade credit. Och om icke betal-
ningstiden war utsatt, så betalte jag ändock
likwäl så snart det för mig war möjeligt. På
lika sätt hade jag ock lånt 8. R:D: af Prosten
Eurenius och redant betalt 3. R:D: förut och
nu reste jag till honom en dag för at betala de
5. återstående. Han tog wäl emot dem först,
men straxt gaf han mig dem åter tilbaka och
sade: ”behåll man detta lilla, han har nog fått
hafwa beswär ofta med Sockenbud resor och
annat för mig; jag will icke hafwa dem åter.”
Glad öfwer denna skänken och generositet,
tackade jag honom höfligt och reste hemm
och omtalte för min hustru denna Herr Pros-
tens godhet emot mig. Och så fick jag röna
ett och annat prof af hans ädla tänkesätt.

Ofta hade jag tilfälle, såsom Stadsprest, at
wara med på samqwäm och kalas i Staden, där
merendels drikswaror wankades; Men jag
sökte altid taga mig tilwara at icke taga in för
mycket, 3. 4. a 5. glas och dem långt emellan,
war min wanliga portion. Nu war jag också
en dag med wid ett sådant tilfälle, då Herr In-
spectoren Holst, som war min synnerliga
wän, sökte at öfwertala mig at dricka. – ”Skall
du alltid”, sade han, ”gå så här med oss sprit
nykter, och se på oss som fulla äro och hörapå
wårt galna prat, och göra dina anmärkningar,
nej det går aldrig an: du måste dricka med
oss.” Men jag geck dock föga öfwer min wan-
liga satts och bad honom, at jag måtte få haf -
wa min frihet i detta fall; sägandes; – ”Hwad
gör det om jag också skulle förblifwa nykter
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ibland Eder; intet gör det något till saken;”
twärtom tänkte jag, bör sådant bättre passa
för mig såsom Prest, än om jag wore plägad.
Han war wäl enträgen, at nödga mig; men jag
gaf icke eller mycket efter, så at han dock till
slut måtte låta mig hafwa min frihet. Detta
gjorde ock så mycket, at jag sedan war befriad
för sådana försök, eftersom jag war allmänt
känd för den som icke förmådde dricka mera.

Men jag måste återkomma till min sinnes oro,
som ofta åtfölgde mig och wäcktes ibland af
warjehanda omständigheter. Jag hade nu en
liten tid warit någorlunda wäl till mods; men
stördes deri af följande lilla händelse. Wid
mina samråd med Faster Burgerus förr än jag
reste bort at gifta mig, om huru jag borde haf -
wa i huset tillstält när min blifwande hustru
skulle komma, hade hon rådt mig, at låta för-
färdiga ett litet sybord med låda under och lås
för lådan, det jag också hade efterkommit och
stod nu detta bordet i wår lilla kammare näst
intill wårt hwardagsrum, där min hustru
ibland satt med sitt syarbete. En dag stodo wi
bägge där wid bordet, då det föll mig in at se
in i bordlådan; blott ett infall war detta af
mig, utan minsta afsigt eller egenteligt ända-
mål, aldraminst i någon ond afsigt; Men just
i det jag skulle taga i nyckelen för at draga ut
lådan, så war hustrun så färm och snäll, at i
detsamma nappa i nyckelen, rycka honom ut -
ur låset, samt stoppa honom i sin kjortelsäck;
med en min och åtbörder, som wille hon säga:
du hafwer i denna lådan alsintet at göra; och
geck så helt tyst ett stycke derifrån. Där stod
jag då helt flat och gapade öfwer ett sådant
förhållande af henne, som för mig war så
högst owäntat; Jag teg dock helt stilla, och
geck suckande derifrån i andra rummet. I
början rörde mig dock icke detta hennes up-
förande synnerligen, men efterhand och
snart nog intogs mitt hjerta af mycken ängs-

lan och oro, som alt mera och mera tiltog, och
hwilken jag med sorgfällighet sökte dölja för
min hustru, och sökte wara lugn så långt mö-
jeligt war, ehuru en bitter smärta rasade i mitt
bröst. Om jag mins rätt så war det samma dag
som jag också märkte, at hustrun, som satt på
soffan helt oförmärkt gömde något papper
bakom såffdynan, just i det jag kom i kam-
maren ifrån andra rummet. Denna omstän-
dighet förökte också icke litet mina mistan-
kar och min oro.

Huru sådana små omständigheter kunde
wäcka min ängslan kan inhämtas af följande
mina tankar. – Ach Herre Min Gud! tänkte
jag! är det då nu så långt kommit, at jag i mitt
egit hus skall med lås och nycklar wara ute -
stängd ifrån alla små gömmor och icke en
gång wara wärd at se i en liten bordlåda. Böra
icke äkta Makar hafwa alt för hwarannan öp-
pet och gemensamt; så hafwer jag sedt makar
förhålla sig och så hafwer jag åtminstone fö-
restält mig den äkta husliga sammanlefna-
den. Ach så skulle jag då hafwa tillrådt detta
lilla bordet, just på det hon i dess låda skall få
gömma sina små billetter ifrån sina hemliga
tilbedjare! Ja ho wet hwad hon kan hafwa där
allt? något sådant måste det dock wisserligen
wara; och jag sjelf skulle just förskaffa henne
ett förwarings och gömsställe för sådant; kan
någonting wara mera smärtande! Och skulle
jag wäl hafwa trodt sådant när jag lät göra
detta bordet; skulle jag wäl då kunnat före-
ställa mig, at detta fruntimret, som låfwade
så mycket godt, skulle wara en sådan ===! Nej
till helt annat och mera oskyldigt ändamål lät
jag förfärdiga detta bordet. Så grubblade jag
för mig sjelf hela dagen och hela den påföl-
jande natten häröfwer och mitt tilstånd blef
alt wärre och wärre; och jag befant mig högst
olycklig, som hade träffat ut för en sådan
maka, som midt för sin mans näsa rycker nyc-
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keln bort för honom ur en liten låda, som han
tilfälligtwis wille se uti; hwad kan wäl wara,
tänkte jag widare, säkrare bewis på, än detta,
at hon hade deri något, som hon war rädd om,
och hwad skulle hon wäl behöfwa wara rädd
före, för en man som hittils så ömt hafwer
älskat henne, annat än just sådana hemliga
och olofliga bref.

Ehwad nu min hustru märkte min sorg, el-
ler jag sjelf yppade mig, så kom jag om mor-
gonen till at samtala med Henne ungefär som
följer: – ”Hwarföre”, frågte jag, ”skulle du så
där i går rycka bortt nyckeln utur bord lådan?
hwad har du wäl där för besynnerliga hemlig-
heter, som intet jag skall få se.” – ”Inga hem-
ligheter har jag där”, swarte Hon. – ”Men
hwarföre skulle du då så upföra dig emot mig”,
fortfor jag, ”du tror icke huru mycket det haf-
wer smärtat mig och jag kan omöjeligen
längre fördragat; utan måste få höra hwarföre
du gjorde det? så och så hafwa mina tankar
flugit”: (jag berättade Henne härwid alt hwad
jag hade tänkt helt upriktigt.) – Hon swarte:
”jag hade just ingen annan afsikt dermed än
at det så föll mig in.” – ”Men min wän” in-
wände jag, ”du borde wäll hafwa funnit, at så
rycka nyckeln utur min hand skulle på det
högsta mishaga mig, och föröfrigit, at alt hem-
lighetsfult upförande makar emellan nöd-
wändigt bör föda mistankar af sig i ett eller
annat afseende, som altid äro farliga och ska-
deliga.” Hon swarte: – ”Du skall sjelf få se, at
jag alsintet har där, som jag är rädd om, kom
nu och se sjelf.” – ”Ja”, inwände jag, ”det tror
jag nu rasande wäl! sedan du hafwer haft en
så tilräcklig tid, at plåcka derifrån och gömma
undan det du icke wille låta mig se.” – ”Nej”,
swarte Hon, ”jag försäkrar dig heligt och wid
Gud, at jag icke hafwer tagit det aldra minsta
derifrån.” Jag måste då tro detta Hennes sista
försäkrande och wi fölgdes till lådan, som no -
ga igenomsågs, utan at det minsta fans, som

jag hade mistänkt, eller som i minsta mån war
strafwärdt. – ”Ser du nu”, sade Hon, ”at jag sä-
ger sant, och at jag är aldeles oskyldig till dina
otilbörliga och oartiga mistankar!” Jag teg och
fant mig wäl häraf något tröstad och tilfreds-
stäld; men jag kunde dock icke hindra, at icke
ännu någon liten mistanka war qwar hos mig
om möjeligheten af qwinnolist, at behändigt
förut hafwa undangömt, det hon kunde wara
rädd om. Dock slutades wårt samtal, som
wanligit, så at Hon öfwertygade mig om sin
oskuld, och blef fölgden den wanliga, at Min
hustru efteråt började gråta och jag i min tur
måste trösta och söka lugna Henne, ungefär
såsom anteknat är pag: 43. och följande denna
boken. Efter at således hafwa hugswalat hwa-
randra föllo wi tilsammans på wåra knän och
bådo innerligen Gud, at han måtte hjelpa oss
öfwerwinna denna wår bedröfwelse, at wi
måtte Christeligen och förnuftigt kunna
skicka oss emot hwarannan, och jag måtte
kunna öfwerwinna min swaghet med mera
dylikt.

Hwad åter det pag: 81. näst förut omnämde
papperet, som gömdes bakom soffan, angår,
så war det icke samma dag utan några få dagar
derefter. Så snart jag märkte, at hon åter wille
dölja något, så tänkte jag: det går nu ej an at
lämna detta, utan jag måste straxt undersöka
hwad det är; ty sade jag så wänligt och leende
som jag kunde: – ”Hwad gömmer du där min
Wän; får också icke jag se hwad det är?” – Hon
swarte: at det ej war något af wärde. hwarpå
jag nu icke mins om Hon sjelf tog fram det
eller sökte jag igen det, och fant det wara en
eller twå små sedlar. Det oroade mig wäl at
finna, at oaktat jag så mycket hade bedt
Henne, att wi måtte hafwa en enda gemen-
sam kassa, hon ändock fortfor at wilja hafwa
sin kassa och sin smyghandel för sig sjelf.
Dock sade jag icke mycket denna gången;
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utan blott ungefär detta med en rörande ton:
– ”Ach min Wän! hwarföre skall du så be-
dröfwa mig då du wet, at det så mycket är
emot min önskan; will du då icke wara nögd
dermed at wi måga hafwa blott en enda ge-
mensam kassa?” Härom blef då föga mera
samtal och jag mins icke wist om jag lät
henne behålla penningarne eller tog jag dem
sjelf omhänder. Dock härom får jag åter
straxt tilfälle at något mera orda.

Jag nämde på näst föregående sida, at en hem-
lig mistanka om undangömda bref ännu för-
fölgde mig; några dagar tänkte jag föga derpå;
men sedan blef denna tankan för mig mera
sannolik, isynnerhet deraf at min hustru hade
ett litet blått skrin, som stod på sybordet
igenlåst och bar hon altid dess nyckel på sig i
sin kjortellsäck. Jag önskade derföre at oför-
märkt en gång få se hwad hon hade där; men
så at icke Hon sjelf skulle få weta det. Denna
min önskan war nu just icke åtfölgd af någon
synnerlig oro eller fullkomlig mistanka, utan
häldre endast för at winna någon wisshet i sa-
ken till en så mycket större bekräftelse och
förökelse af min goda öfwertygelse; men jag
wille icke oroa min Hustru med kunskapen
om en sådan undersökning. Men frågan blef
då: huru skall jag på behändigt wis få nyckeln
om händer? Jag passade därföre på en qwäll
eller morgon då hon hade lagt ifrån sig sina
kjortelsäckar och gått ut, och jag tog så, nyc-
kelen omhänder. Så snart hustrun war ut-
gången och jag war säker at hon icke skulle
hinna återkomma och öfwerraska mig, så un-
dersökte jag skrinet, och till min stora glädje
och tilfredsställelse fant jag icke det minsta
af sådant, som jag fruktade at finna, och
myck et glad häröfwer låste jag åter igen skri-
net och tog nyckeln hos mig.

Men nu blef frågan huru jag oförmärkt åter

måtte kunna smyga nyckeln i hennes kjortel-
säck tilbaka, så at Hustrun icke skulle märka
det, och så tidigt, at hon icke skulle hinna
sakna honom, och för den orsaken wågade jag
icke dröja till qwällen, då hon skulle lägga bort
kjortelsäckarne, utan det borde ske förr ju
häldre. Det hände ibland på wåra glada stun-
der, at wi någon gång då och då rasade något
litet med hwarandra, som war för oss altid
muntrande, så at hustrun yttrade sig med det
wanliga ordspråket: ”Man får ej roligt och
muntert förr än man gör sig det sjelf;” Ty at
altid sitta stilla tyst och orörlig war för mycket
alfwarsamt och tråkigt. Jag beslöt derföre, at
äfwen nu börja rasa med min hust ru, för at
der under oförmärkt stoppa nyckelen i hennes
kjortelsäck. Det wärkstältes så snart jag feck
dertill tilfälle, och det lyckades mig derunder
at smyssla nyckelen så oförmärkt på sitt ställe
at hustrun icke märkte det minsta derom.
Men wår glädje warade icke länge, utan för-
byttes snart till misnöje å ömse sidor af föl-
jande anledning. Just i det samma, som jag
släpte nyckeln utur handen, så kände jag några
papper; straxt insmög sig den oroande tankan
hos mig: få se at jag nu oförtänkt här finner,
sådana papper som jag förgäfwes har sökt i
hennes lådor och skrin. Jag kunde således icke
afhålla mig ifrån, at låta handen taga dessa
papperen upp med sig, och då, i stället för små
bref, som jag fruktade, hölt jag en eller twå
sedlar i min hand. Detta alt sked de ganska
hastigt. Jag blef härwid ganska flat, och hade
jag förmodat, at det warit sedlar så hade jag
wist icke tagit upp dem, utan hade gärna läm-
nat dem likasom jag aldrig hade märkt eller
känt något papper där. Men nu när saken war
updagad, så såg jag mig nödsakad, at soute-
nera7 mina förra påståenden (Se pag: 59. ==
och 85. Denna Boken). – Jag sade derföre: ”Du
fortfar Min wän ser jag, at hafwa din Cassa
och din handel för dig sjelf, oaktat jag hafwer
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så myck et bedt dig, at wara upriktig och läm-
nar dig fri tillgång till wår lilla Cassa: hwarföre
skall du då så göra mig emot?” Min hustru,
som trodde at jag med flit hade anstält raset
endast för at söka efter pengar och således
pröfwa henne, tyktes också wara förfördelad,
och började förswara sig med någon mera
alfwarsamhet än förr; och sade: ”det är då nog
hårdt af dig, at jag icke skall få hafwa så myck -
et, som en sedel i mina händer; &c: och at du
på ett sådant sätt skall spana derefter.” Jag som
hade utseendet i detta fall fullkomligen emot
mig, försäkrade wäl at det war tilfälligt wis
och ej af upsåt, som detta hände; men måtte
ändock låta henne få wara i den tro härom som
hon ännu kunde hafwa, såwida som jag aldeles
icke wil le uptäcka för henne den rätta orsa-
ken, som hade föranlåtit altsammans. Jag
kunde dock icke å min sida eftergifwa något
af mitt påstående, och samtalet fortsattes
unge fär på samma sätt, som anfört är på nyss
citerade stället.

Denna Februarii månad detta år war en så
stark blida hela Månaden, ifrån början till slut,
så att snön smälte som om wåren, så att wid
min gård icke allenast war bart en alln ifrån
wäggen, utan också millefolium8 hade wuxit
der 1 ./2. tum långt. Och sommaren derpå blef
ett stort oår. Samma erfarenhet feck jag äfwen
år 1821. Nu hwad detta år 1797. angår, emot slu-
tet af Månaden blef jag kallad af Ländsman
Erik Lindberg på Westra Backen, för att döpa
ett barn, såwida Lands Presterna alla woro
bortresta upp i Socken till sina Läsförhör. Den
samma dagen war en så owanlig Nordwäst
storm, att dess like har aldrig warit i min lifs-
tid. Jag feck häst efter mig. och när jag kom
ned på Elfwen war der icke allenast slät is utan
all snö; utan också derofwanpå, emot den upp-
högda landswägen öfwer ån wid staden, war
samlat 1. qwarters djupt watten. Wädret war

bus emot, och så hårdt och starkt, att hästen
omöjeligen förmådde gå ända fram, så att oak-
tat jag hölt långs efter ån emot wädret blef
han dock så wäderdrifwen, att han kom, lika-
som lowerande, till södra landet 200:de allnar
wid pass uppom landswägen. Sedan war jag
wäl fri wattnet; men oaktat det war det aldra
bästa före, blott glatter=is, så förmådde dock
icke hästen riktigt löpa; utan det geck såsom
hade han dragit ett tungt lass. På hemfarten
geck det nästan sämre; Ty den starka stormen,
såwida jag nu for undan wädret, dref släden
före hästen på den glatta isen, och wille fara
rundt omkring; så att jag måtte köra helt sakta
för att utan fara och skada, kunna wäl och
wack ert komma hemm, som dock enteligen
lycka des mig. Denna dag tog stormen bort
flera hustak, och På tegs ängen hade hela rös-
tet af en lada, med tak och allt, som det war
sammansatt, flugit bort hela 1. a 200. famnar
ifrån ladan och stod der helt såsom en liten
lada för sig sjelf. Det är en stor lycka, att så häf-
tiga stormar, här å orten, äro ganska rara, och
infinna sig mycket sällan.

Inspector Fluur på Strömbäcks Glasbruk an-
modade mig, ett af dessa åren, att uppsätta,
åt honom hans Slägt Register på hans förfä-
der och sidoslägt;9 det jag gjorde enligit de up-
gifter, som jag feck, dels af honom, och dels
af KyrkoHerdens i Grunsunda Tunei upgif-
ter; Och när jag lämnade honom det war han
mycket nögd dermed. Om det sedan, efter
hans död, förwarades eller förstördes, är hwad
jag icke wet.

För sammanhanget skull will jag också nu
nämna at en gång sedan hörde jag under det
jag skulle sofwa middag at pigan hwiskade
med hustrun om någon handel och om und-
fåendet af några pengar. Derefter när jag steg
upp frågade jag hustrun hwad det war för
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handel och pengar, som hon hwiskade med
pigan om; Då åter ett likadant samtal oss
emellan yppades och kanske något alfwar-
samt å min sida; Men det war också det sista
i detta ämnet; ty när hustrun såg, at det aldeles
icke wille lyckas för henne, at mig owetande
hafwa någon hemlig handel eller kassa, så war
Hon så förnuftig at hon beslöt at göra mig till
wiljes i detta fall, och så snart jag det märkte,
och hon kom och anmälte at hon behöfde det
eller det och wille hafwa pengar dertill, (hwil-
ken hennes begäran jag nog märkte i början
war åtfölgd af räddhåga och fruktan hos
henne, det jag dock icke låddes märka,) så gaf
jag henne nycklarna och bad henne gå och
taga pengarne sjelf; och när hon frågte huru
mycket hon skulle få taga, så swarte jag: ”tag
du så mycket som du tror dig behöfwa; och
hwad som efter handeln blifwer öfwer så läg-
ger du wäll på sitt ställe igen.” När hon åter
hade gjort handeln, så gjorde hon noga redo
för hwad som hade gått åt och för återstoden,
hwarwid jag i början ock såg hennes rädd-
håga; derföre, glad öfwer hennes beredwillig-
het, at göra mig till wiljes, så swarte jag gladt
och wänligt: ”Min Kära Wän lägg blott peng-
arna som qwar äro i Biråen, jag begär just
ingen synnerlig redowisning af dig, hälst då
jag är öfwertygad om, at du anwänder alt till
nödwändiga behof och till husets bästa och
at du gör mig till wiljes, och alt med min wett-
skap och ingen ting hemligt för mig”; hwar-
wid jag smekte Henne och tackade henne för
denna hennes godhet at wilja göra mig till nö-
jes. Dock, för at ej göra henne aldeles säker,
kunde jag wäl lösligen gifwa akt på och ef-
terse hennes redogörelse ibland; men i det
stället när jag reste bort eller geck ut i Staden
för at wara någon längre tid ute, så gaf jag
henne nycklarna och sade: ”tag du dessa; ty
du torde möjeligen behöfwa någon smula
pengar för hushållets skull medan jag är

borta.” – Och när hon swarte: ”Jag will icke
hafwa nycklarna; ty jag behöfwer nu just
ingen ting;” – så fortfor jag: ”tag du bara nyck-
larna; det kan lätteligen hända at du oför-
tänkt kan behöfwa några styfwer, och då
wore det ledsamt at icke kunna komma åt
penningarne; och föröfrigit kan jag icke
lämna dem i säkrare händer än i dina.” Detta
hade den lyckliga fölgden, at förtroendet oss
emellan tiltog efterhand och småningom
fastän icke så hastigt; Hennes rädsla förswan
alt mer och mer, och jag för min del blefmera
trygg och säker; ty när jag fant at hon altid
handlade klokt och altid hade husets bästa till
föremål, samt gjorde det långt bättre och
skickligare än jag (ty jag hade ej någon fal-
lenhet för handel) så kunde jag ej annat än
wara nögd och wår wänskap, kärlek och til-
gifwenhet tiltog och föröktes härigenom;
dock som sagt är icke så snart utan efter hand
efter 3. a 4. år. alt som wi bättre lärde känna
hwarandra.

Sedermera efter flera år talte Hustrun om
denna sin rädsla och frugtan för mig, och till-
lade: – ”Jag kunde tycka ibland at jag behöfde
något litet band eller något annat obetydligt,
och som jag wiste at dina tilgångar woro gan -
ska små, så fruktade jag för afslag af dig om
jag komm och begärde pengar af dig till så-
dant, samt war rädd före at du skulle blifwa
onögd på mig; derföre sålde jag något smått,
som jag hade haft med mig hemifrån, för at
icke för sådant behöfwa oroa dig med begäran
om pengar.” – ”Det kunde wäl så wara” swarte
jag; ”men du oroa de mig mycket mera då jag
tykte at du så upsåtligen gjorde mig emot, då
jag hade bedt dig så mycket om öppenhet och
gemensamhet i detta fall, än som med at du
begärde pengar.” – ”Jag försäkrar”, swarte hon,
”at jag wist icke tänkte till någon skada för
huset; utan det war altid min högsta önskan
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at på alt sätt se huset till godo och hushålla till
det bästa likasom du sjelf.” &c: – ”Ja” swarte
jag ”det war just detta som jag icke då kunde
eller wiste, utan då jag märkte denna din små
handel och såwida jag icke kände ditt tänke-
sätt och din fallenhet i detta fall, så fruktade
jag för at förstöras och nedsänkas i gäld och
skuld; och derföre nödgades jag taga uti så
alfwarsamt; Men hade jag då känt dig så wäl
som nu så torde jag knapt anmärkt saken.” Så-
ledes talte wi härom såsom en sak, som war
längesedan förbi och woro nu båda glada och
nögda. (man påminne sig at detta samtal, som
sagt är, skedde många år härefter.)

Till uplysning får jag ännu här tillägga för
sammanhanget skull, at mitt lynne i anse-
ende till penninge utgifter war som följer.
War jag öfwertygad om at saken war nödwän-
dig, så at det skulle och borde wara, hälst när
det angik mat i huset, så war det ingen fråga,
och då såg jag icke så noga på styfwern; Men
å andra sidan: angick det granlåt i kläder eller
husgeråd, eller det war sådant, som man ännu
någon tid möjeligen kunde umbära, så war jag
wist icke synnerligen hugad at gifwa ut pen-
ningar. Wid sådana tilfällen frågade jag wäl
nogrant hwartill de skulle wara och kunde
wäl också säga: ”kanske du bärgar dig ännu
min wän någon tid?” eller ”wi få nöija oss det
förutan.” &c: Och min hustru, som sådant
icke war wan och som ännu likaså litet kände
mitt lynne som jag hennes; tog mina ord långt
mera alfwarsamma än jag någonsin tänkte;
ty min afsigt war blott at höra mig före om
sakens nödwändighet eller ock at samman-
råda om huruwida den kunde tåla upskof på
någon längre tid. Min hustru som derföre an-
såg sådant för motwilja af mig eller ogenhet
och sträfhet blef härigenom mera fruktande
at begära penningar till något; ty hon trodde
at jag war likadan i anseende till alla behof

ehwad de woro nödwändiga eller icke.

Man känner at det ibland är brukeligt, så af
Allmogen som andra, at roa sig med at taga
upp werser i Psalmboken åt hwarandra: till
exempel den wers som upkommer midt emot
den ena tummen när boken öpnas, skall til-
höra en wiss förutnämd Person, och den emot
den andra tummen en annan. Så såto också
min Hustru och jag en Söndags afton, då det
föll mig in at på samma sätt uptaga werser åt
oss båda i bibeln; den emot wänstra skulle
wara min hustrus, och den emot den högra
min wers. För min Hustru upkom Syr: 1: v: 40
”Derföre at de uti en rätt Gudsfruktan icke
tjent hafwer, och dit hjerta hafwer falskt wa-
rit.” Och Min wers blef Syr: 2: v: 13.”Ty Herren
är nådelig, och barmhertig, och förlåter syn-
derna och hjelper i nöd.”11Om man tillika gif-
wer akt på de näst föregående werserna på
båda ställen, så blifwa de ännu tydligare. På
det första stället heter det näst förut: ”Och
Herren uppenbarar din arghet och omstörtar
dig uppenbarliga för menniskomen.” och v:
40. Derföre &c: Och på det sednare stället:
”Hwilken är någon tid förlåten, som i guds-
fruktan blifwit hafwer? eller hwilken är nå-
gon tid af honom försmådd, som honom
åkallat hafwer?” och v: 13. ”Ty Herren” &c:
Här öfwer blef jag både förwånad och flat,
och såg på min Hustru med upmärksamhet,
som också war flat häröfwer utan twifwel.
Båda tego wi, utom at jag sade: ”dessa woro
ena besynnerliga werser!” Man lärer lätt finna
at detta ej litet wäkte min sorg och oro. Ach!
Herre min Gud! tänkte jag: skulle du wäl här-
med tydeligen wilja lägga mig för ögonen min
Hustrus falskhet och otrohet emot mig! eller
är det wäl någon ond ande, som will inleda
mig i frestelse, och inbilla mig alt hwad tokigt
är! eller hwad skall jag tänka härom! eller är
det för at straffa mitt förwett, som din wishet

93. 
1793.10
Mars.

Mitt handels
lynne.

94. 
1797. 
Mars 

Språk uptages 
i Bibeln.

47

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:52  Sida 47



styrde at just dessa werser upkommo för min
hustru! Det war sant at mina werser woro
mycket tröstande och tycktes påminna mig
mina synder; men så woro dock de andra så
mycket mera oroande, och bidrogo ofta fram-
deles, under mina swagare stunder, at öka mi -
na griller och min sorg, samt wid hogkomsten
häraf, jämte alt annat, som hade händt och
jag redan hafwer anfört eller framdeles kom-
mer at anföra, icke litet styrkte mig stundtals
i mina fattade mistankar och inbillningar.
Men åt min hustru sade jag ingen ting widare;
ty jag fant altför wäl, at detta ganska lätt kun -
de wara blott en tilfällig händelse.

I September förledit år blef jag i bref af Rec-
tor Sædenius i Pitheå anmodad at af Skole-
mästaren i Lycksele och Collega Sundling i
Umeå upbära Enkehjelpen till Fru Granlund
i Pitheå, till hwilken äfwen jag skulle afbörda
min lilla afgift, hwarföre jag emottog af Sund-
lingen och sände äfwen ifrån mig 16. sk: Nu
feck jag i slutet af sistledne November swar
härom ifrån Sædenius så lydande.

”Af min Brors angenäma sista skrifwelse,
finner jag med förtrytelse, at jag emot wilja
och förmodan orsakat äfwen Bror stort be-
swär för andras skull; men för at tjena Frun-
timmer särdeles wärnlösa få wi icke räkna
derpå.

Mycket har Bror ökat sin möda och omsorg
genom för stor noggranhet, godhet och som
tyckes egen mindre kunskap om nu warande
sättet, at både gifwa och anordna åt Enkor.

Den kan ej annat än fordras för år 1795.
Ingen summa determineras præcis, såwida
öfwerenskommit är wid sistledne Prestmö-
ten så här som i Hernösand om hwad hwar=
och en borde gifwa, e: g: Comministrar i
Landsförsamlingen, forsan12 ock i Stads, äf-
wen mindre Schol=Lärare === 9. D: ===
dock determinerar icke jag, icke en gång Pl:

V: Consist:; men indirecte syftas dit åt, enligit
den allmänna proposition, som öfwer Stiftet
är wäl bifallen; men feck icke stadsfästelse af
Kungen. Collegan i Umeå har aldrig gifwit
under 3. D: men nu må ock det hälre wara än
man deltar i Concursen.

Långt ifrån at genom Bror wänta från Wi-
byggerå fås det altid genom Pastorerna, och
är redan undfådt. Då intet lätt och lägligt til-
fälle gifwes at få af Allenius, så får det tils wi-
dare wara.

Fru Conrectorskan så wäl som jag, tackar
för hafd möda, så wäl som för gåfwan, hwarpå
qvitto följer.”

=== Sedan om hans apparance at få Nord-
malings Pastorat.

”Under wänfast önskan till allsköns wäl-
gång och lycka (äfwen å kärleks wägen, som
säges förstå ånyo) lefwer” &c:

Man ser häraf at jag, efter min lilla kun-
skap härom hade gjordt all min flit at uträtta
Commissions och tyktes således icke hafwa
förtjent ofwanstående förebråelser. Dock
gjorde jag all min flit at ifrån de nämde Per-
soner insamla detta salarium,13 och det war
orsaken hwarföre jag ej förr än nu beswarade
detta brefwet och tillika afsände de inlupna
pengarna; – Och skref för öfrigit som följer.

=== ”Bror skrifwer: och som tyckes egen
mindre kunskap om nu warande sättet, at både
gifwa och anordna åt Enkor.– Men då jag hwar-
ken war närwarande på Prestmötet när saken
beslöts ej eller hade Circulaire brefboken
hemma, så är denna okunnighet ganska för-
låtlig, at jag icke wiste hwad andra hade ut-
fästat sig; och hwad årtalet angår, så war det
så lång tid, som jag ej hade sett någon
Enke=Fördelning, at jag war osäker derom.
Jag wet at det är en friwillig gåfwa; men så
snart det är offenteligen bewiljat, så är det
ock på sätt och wis en rättighet, som ej bör
efterlåtas. Jag förstår ock hwad det är at gifwa
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med discretion, när man känner Person, är
dertill hugad och har råd dertill. Jag sände 16.
sk: för min del, som war den summan, som
icke allenast jag, utan ock min företrädare
Tit: Berlin har gifwit till Enkefru Sundelius,
fast han i flera år aldrig har betalt henne,
hwilket ej är rätt af honom gjordt; följakte-
ligen måste det wara den af honom bewiljade
Summan, och som tyckes wara en skälig pro-
portion emot Lands Capellanernas 24. sk: i
rapor på14 min och deras löner. &c:”

Icke långt derefter feck jag ifrån honom
följande swar.

”Ehuru begärligt och trägit jag sökte at
träffa Min Bror wid fram och återresan ge-
nom Ume, må ock jag nu högre klaga öfwer
omilt öde, at ändå icke få träffa en wän; icke
en gång fast det begäret lockade mig på as-
sembléen.

Hufwud ärendet war wäl at få gratulera öf-
wer lyckligt och wärdigt mariage, som jag ej
eller nu må försumma: tala litet om min då
warande apparencer, eller fataliteter hur de
må låta war det idel förtret och harm Men
ock at med bättre färgor bestryka mitt utkast
och fula Schattering på min Brors wanligen
hederliga och upriktiga beställsamhet och
wackra gåfwa till framledne Fru Granlund,
som jag måste expediera.

Efteråt förtröt jag nog sjelf, at det momen-
tet war mig så mulit, at det hölgde den höf-
lighet, den aktning jag war och är en wän
skyldig, som jag får beswära; är ock wäl wärd
den indirecta förebråelse och uttrykta förkla-
ring deröfwer, som jag nu sedermera, jämte
pengar ifrån Sundlings Stärbhus och Allenius
undfått åt Fru Granlund. Men utom ålder och
Gubbars twärhet, som kan få någon slags ur-
säkt, litar jag ock på, at den som af ärfarenhet
så wäl känner mitt hastiga men mindre far-
liga humeur, ursäktar dock mig, äfwen fauter,
som göra mig blygsell ===.

Ingen bör wänta mera än som gafs af en snäf
penninge löntagare i Umeå Stads församling;
det är wist efter behag och omständigheter
===.

Nu inträffar en ändrad casus. Min nog be-
höfwande Syster, som här bor tog, igenom
mig, dristighet till at i Consistorio supplicera
om någon hjelp åtminstone af mig. Hon har
nu fått den glädjen, at se sig gynnad, emot al-
las förmodan, och än mer at äga addresse på
sådana; som Hon mästedels känner och är
känd af.

Jag har nu som förr gjordt och gör hwad
jag förmår till hennes soutien15 men tiderna
at med sticka och spinna föda, wärma och
kläda sig, äro för swåra. Hon har fri och öppen
tillgång hos mig; – synnerligt sinnelag til-
kommer ock, förr nog kändt af Bror. Nu ges
så lägligt med Postillionen, åtminstone wörd-
samste hällsning till min Bror, det wärdes han
sända, jämte eget salarium, äfwen af &c: ===.
– Åter nytt beswär göres; men spar porto; ty
tilfälle kan ändå igenom resande gifwas; bätt -
re i Hennes än Postens Conto.

Mistyck, wärda wän icke, at jag enligt
ömaste obligation, faller för mycket beswär-
lig; men det tyckes wara försynens styrsell,
det wisas ock ett barmhertighets wärk, wi få
ock lära icke räkna derpå, utan göra hwad wi
förmå.” Slutet. – I Post Script: begär han midt
råd om han skall sända sin Son till Åbo Aca-
demie eller annorstädes.

Man ser häraf huru höfligt och nästan för
mycket krypande han swarar på min ofwan-
stående indirecta påminnelse. Men han be-
höfde mitt biträde, at insamla det åt hans Sys-
ter anslagna Salarium, äfwen i det afseendet
är han ganska höflig och nästan för mycket.
Jag insåg lätt, at han i ansökningen i Consis-
torio; hade begärt, at jag måtte blifwa en af de
betalande till Henne, som hade warit i hans

97. 
1797. 

Mars.

98. 
1797. 

Mars. 

99. 
1797. 
Mars.

49

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:52  Sida 49



hus och med hans Syster i mina barna år; un-
der hopp af frikostigare understöd för Henne;
Men jag skickade dock icke mera än min wan-
liga årliga afgift till Prest Enkor. Det är sant,
at som jag i alla tider hafwer warit fattig och
i behof och äfwen då hade mycken möda, at
med nogaste hushållning draga mig fram, så
at jag altid hade mycket litet, at gif wa, och
måste mången gång hos mig qwäf   wa medli-
dandets känslan; Nödwändigheten gjorde
kanske sådant efterhand hos mig till en art
wana och förmodeligen äfwen någon naturlig
fallenhet härtill, så at mitt lynne har meren-
dels warit, at icke gärna gif wa mycket i sänder
eller synnerligt öfwer min skyldighet; Men
dock war icke detta orsaken till min ofwan-
nämde lilla gåfwa till Mademoiselle Sædenius
denna gången, utan ett hemligt misnöje hos
mig öfwer denna hans synbara tilställning,
men isynnerhet öfwer ton i detta hans bref,
jämförd med det anförda hans yttrande utur
hans förra bref (Se p: 96. näst för ut) som så
klart röjer en wäntan, ja en pretension på stor
frikostighet; ty wille jag wisa at jag icke wille
kännas wid hwarken wätan, eller några præ-
tentioner, aldraminst några indirecta utstak-
ningar eller föreskrifter dertill. Dock beslöt
jag hos mig sjelf, at nästa år tillsända Henne
En Riksdaler; men då blef jag icke, ej eller nå-
gon af de förra, anordnad at betala wårt årliga
salarium till hans Syster, hwilket jag så förkla-
rade, at Sædenius misnögd öfwer hans fel-
slagna wäntan och pretensioner, hade i Con-
sistorio begärt at några andra där norr måtte
anordnas dertill; hwarmed jag wist icke war
misnögd eller obelåten, ty jag behöfde icke se-
dan frukta eller rätta mig efter några preten-
sioner när jag betalte till PrestEnkor mitt Sa-
larium. Altså: hade han, utan parlering blott
anmält sin Syster såsom den som jag borde be-
tala åt, så hade hon säkert fått någon discre-
tion; men nu blef det ingen.

Ifrån Brodren Häggqvist hade jag bref af det -
ta innehåll.

”Det ser ut som wi hade glömt hwarandra.
Du har warit i en ständig åtanka hos mig; men
trägna göromål &c:

Condolera icke at jag geck miste om Ca-
pellans Sysslan härstädes; (Hernösand) jag är
rätt nögd dermed; den är odrägligt arbets-
sam.” === beskrifwer så tilgången.

”Om jag rätt mins så har jag fått en notice
om dit nya mariage, hwartil jag af hjertat gra-
tulerar. – Nyheter; såsom: Abrah: Burman
hafwer blifwit Collega på Frösön. Anhöriga
och Patres sågo, at jag kunde hafwa knipit
Collegatet om jag hade klagat, de woro der-
före måne om at få mig fast på Capplans För-
slaget. Jag hoppas dock at den högste förser
offret.

=== Jag kommer till Nätra näst instun-
dande Maj. === Låt mig weta huru du befin-
ner dig i dit nya mariage, och anmäl min wörd-
nad till Din Fru med en helig kyss. Jag är” &c:
I post scripto skrifwer han ”Om jag mins rätt,
så är min Guddotter i Herranom; Glöm mig
ej wid nästa Tysklands färd. Lef wäl!”

I swaret nämde jag icke ett ord om min sinnes
sjukdom, utan sade at jag med min hustru be-
fant mig wäl, samt låfte ihogkomma honom
wid lägligt fadderskap.

Ett bref ifrån Nygren blott om någon Predi-
kohjelp, som dock icke blef åf.

Ifrån Swåger Nils Jacob hade jag ett med
Commissioner, som expedierades och beswa-
rades.

Likaledes ett sådant ifrån Swåger Johan
Petter, som på lika sätt expedierades. Och äf-
wen ett dito innan kort.

Man påminne sig hwad jag, pag: 68, och följ:
Denna Boken, har skrifwit om en wiss min
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efterlåtna skyldighet emot Prosten Nort man.
Härom skrifwer Hörnell nu följande.

=== ”Ditt bref har kommit till sin ägare
och alt hwad jag deröfwer hördt resoneras
kan jag innefatta i det bekanta ordspråket:
bättre sent än aldrig. Det hörde jag ock at swar
derå skulle lämnas, om det än skedt wet jag
ej. Du gjorde rätt som ej skickade contanter,
såwida ingen welat borga derföre at du åter-
fått dem.” === dessutom litet railleri öfwer
det jag hade warit på Assembéen och Com-
missioner. – Om denna för detta Herrskap så
wigtiga sak kommer mera nedanföre; pa-
gina:16

Men åter något angående min sinnes sjuk-
dom; och för at wisa huru en ringa händelse
mången gång wäkte min oro och sorg. Jag war
bortrest till Ostnäs by i Sockenbud och kom
hem den 10. på föremiddagen wid pass klåc-
kan half Elfwa, och fant min Hustru wid
hemkomsten mycket wäl lagad och pudradd
i håret. Detta wäckte straxt någon uppmärk-
samhet hos mig; ty frågte jag: ”Ärnar du dig
ut i dag någonstans?” – ”Nej!” swarte Hon. –
”Wäntar du främmande hit i dag då?” – ”Nej!”
– ”Har då något främmande warit här i dag?”
– ”Nej!” – ”Men hwarföre har du då klädt dig
så wäl i håret i dag?” På denna frågan tycktes
jag icke få nöjaktigt och giltigt swar, eller sna-
rare, nästan intet swar. hwaraf följande smär-
tande och oroande tankar uppstego hos mig.
– Ach nu har hon wäl, under hopp, at jag ej
så snart skulle komma hem, haft möte med
sina tilbedjare, eller wäntar hon nu dem, eller
sjelf warit ärnad at gå ut till dem; ty hwarföre
skulle hon wäl annars med sådan utmärkt an-
gelägenhet hafwa lagat sig i håret; som tyckes
utmärka så myck en behagsjuka och ett coq -
vetterie, som den fräckaste kofsa skulle iakt -
tagit? Öfwer sådant grubbell tilltog min smär -
ta alt mer och mer; ty jag fant tydligt, at jag,

åtminstone på den sista min fråga icke hade
fått ett så fult uppriktigt swar som jag wän-
tade och tycktes böra få. Och då jag någon tid
efteråt uppriktigt frågte henne härom i afsigt
at få någon bättre uplysning om orsaken
hwarföre hon så utmärkt wäl hade lagat sitt
hår denna gången, och dermedelst få någon
lämpelig och giltig anledning till at få öfwer-
tygelse om hennes oskuld, och således få en
kraftig tröst i mitt hjerta, så försäkrade Hon
wäl alfwarsamt, at hon war oskyldig och al-
deles icke hade haft någon sådan afsigt med
det at hon så hade klädt sig; men jag feck dock
aldrig weta, hwad som hade gifwit hen ne an-
ledning härtill; oaktat jag flera gånger wäckte
frågan, hwilket gjorde, at ehuru jag, för ögna -
blecket tröstades och öfwertygades om hen-
nes oskuld, så förblef dock en smärtande
twifwel häröfwer qwar i mitt hjerta, som
åstad kom en aggande oro hos mig, så snart jag
kom ihog den saken. Det war olyck an at wi
icke kände hwarandras lynne och tänkesätt.
Jag war uppriktig och fullkomligen öppen,
och wäntade lika uppriktighet och öppenhet
af= och hos henne tillbaka; och hon war, icke
lömsk eller dolsk, men förtegen, eller innom
sig sjelf, och kom sig ej så snart till at yttra sig
kanske mången gång af räddhåga och fruktan
för mig, eller af farhåga at säga något, som
kunde förtörna eller mishaga mig. Derföre:
då jag tycktes sakna denna upriktigheten,
som efter min öfwertygelse borde wara ma-
kar emellan, så gaf sådant mig anledning till
nya twifwelsmål om renheten och sanheten
af hennes förra påståenden och försäkringar
om hennes oskuld. Derföre: ha de hon altid
straxt helt upriktigt sagt sakens sanna förhål-
lande, så skulle Hon wisserligen hafwa spart
både mig och sig sjelf mången sorg och be-
dröfwelse. Lyckan uti all denna wår olycka
war dock den, at Hustrun war wettig och klok
nog at söka, i alt hwad hon kunde, lämpa sig
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efter mig och war god och eftergifwen, och
jag sökte wäl också at wara henne till behag
och nöjes så mycket jag kunde; detta gjorde,
at wi efter hand lärde känna hwarandras
lynne fast ej så hastigt, och wi mer och mer
blefwo hwarannan upriktigt tilgifna, och wår
lycka och sällhet befästades; men hade hon
icke eftergifwit utan warit sträf och otålig &c:
så hade wi wisserligen för all wår tid warit
olyckliga. Nu hwad nyss omtalte händelse an-
går, så war det först efter 20. år som hon sade,
at orsaken hwarföre hon så hade klädt sig war
den, at hon war sinnad at göra Fru Doctorin-
nan Næzén en visite helt ensam efter Hennes
man war bortrest, och Hon wille råka henne
allena. Och hon hade swarat nej på mina frå-
gor, emedan hon fruktade at jag då äfwen
skulle wilja gå med hen ne dit, hwilket Hon
denna gången icke önskade, Utom det, at se-
dan hon en gång hade nekat det Hon ärnade
gå ut, så kunde hon icke gärna återtaga sina
ord.

Dagen efter blef jag åter kallad till Socken-
bud till Ersmark; och när jag kom ut på gatan
märkte jag at jag hade glömt Sockenbud tyg
nyckelen och geck så åter in efter den. – När
jag då åter war färdig at gå bort, så frågte
Hustrun: ”Huru länge blifwer du borta?” –
”Jag kan icke så noga säga”, swarte jag, ”kan-
ske så eller så länge.” – Men tänkte: ach du
frågar wäl nu, på det du må weta hurulänge
du må kunna wara säker! Ja, Ja! nog blifwer
det så pass länge, at du kan hinna wända dig
hit och dit om du will derpå. Man påminne
sig, at jag ännu icke hade haft något samtal
med min hustru om gårdagens wälklädning
för at trösta mig; derföre smärtade mig denna
frågan så mycket och uttydde jag henne till
det wärsta; men den tanken föll mig aldeles
icke in, at Hon kunde hafwa framstält denna
frågan af wälwilja och af längtan efter min

återkomst och icke i någon ond afsigt, hwil-
ket äfwen kunde wara likaså möjeligt; men
mina tankar woro icke stämda åt denna sidan;
derföre reste jag bort med en ny oro i min själ
och tycktes hafwa en ny anledning, som åter
upref gårdagens smärtande sår, och hela resan
war mig en sorge wäg. Under hemresan på ef-
termiddagen, då jag war kommen öfwerst i
Stads gärdorna, där jag först såg Staden, så
wäcktes ånyo min oro och jag suckade tungt
öfwer mitt olyckliga öde och bedröfliga be-
lägenhet; så föll mig då strax åter denna tan-
kan in: Ach Hon kan wäl icke wara så sam-
wetslös, at wara brottslig och ändock så dyrt
och heligt bedyra wid lefwandes Gud, som
hon på min begäran har gjordt, hwarom se
pag: 41. Denna Boken. Knapt hade denna tan-
kan likasom framflugit i min själ, förr än häs-
ten, som blott lopp i smått lunk på en lägda
på hwilken war föga snö, föll helt oförtänkt
öfwer ända öfwer= och på andra sidan af
skacklorna, med gumpen wänd ifrån= och
hufwudet inåt skacklorna och så at han icke
kunde stiga upp utan hjelp, och det på släta
lägdan, där han, med framfoten, hade råkat
stiga i en knapt 1. qwarter djup fåra. Jag kunde
då icke afhålla mig ifrån den tankan: Ach
Herre Gud! skall wäll denna besynnerliga och
owäntade händelsen wara ett omen och ett
bewis på min hustrus brottslighet, såwida den
skedde just i det ögnableck då jag hade dessa
tankar! eller är det wäll en liten osynlig djef-
wul som will narra mig at tro på widskeppel-
ser och dermedelst bekräfta mig i mina dår-
aktiga inbillningar och förwillelser! – Ach
Herre Gud! bewara mig för sådana frestelser!
Hästen uphjelptes och resan fortsattes, och
man kan föreställa sig i hwad för en swår sin-
nes författning jag då kom hem till min
Hustru, som jag fant i sina wanliga sysslor.

All ting tycktes bidraga till at befästa mig
i mina swåra inbilningar. En gång kom jag
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hem och tycktes se hennes kjortell nog
skrynklig och sängpressad; som också wäckte
mina mistankar. En annan dag åter hembars
en sax, som hustrun ägde, som sades warit lånt
till Capitain Bojé, som bodde näst intill oss. –
Ach tänkte jag: är icke detta åter bara masco-
pier och förwillelser! Hwad skulle wäl den
saxen till Capit: Bojé? Hon lärer kanske hafwa
lämnat eller glömt Henne där. En liten tid der-
efter åter blef en liten bambu rörs käpp läm-
nad hos oss, som ingen wiste hwem den til-
hörde; jag frågte en och annan som hade warit
till oss; men ingen wille kännas wid honom
såsom sin; Denna, tänkte jag, är wäl lämnat
här af någon hennes courtiseur. Denna käpp
stod länge hos oss än i ett rum än i ett annat,
än i den ena och än i den andra wrån; mina
ögon till en dagelig förargelse, såwida den
wäkte om icke altid mina mistankar, så dock
åtminstone hugkomsten om dem; till dess jag
till slut, ledsen at se honom, tänkte: jag skall
wäll åtminstone skaffa dig utur mina ögon:
tog så honom och stoppade honom i elden un-
der grytan i köket, under det min hustru stod
där för at koka. Detta gjorde jag utan at säga
ett ord, men med flit i hustruns närwaro, på
det hon skulle få en tjenlig tyst påminnelse
om saken, om hennes samwete sade Henne
brottslig. – Hon blef något förundrad och
frågte: ”hwarföre: bränner du upp käppen?” –
”jo på det jag må slippa at se honom”, swarte
jag; och geck så in i hwardagsrummet. Detta
skedde i medio November. Likaledes: jag war
rest till mina Föräldrar och hade där en oro-
ande dröm, som wäckte min sorg. Så uttydde
jag det aldraminsta till det wärsta och såg spö-
ken i min inbillning i detta afseendet i alt
hwad som hände. Till exempel: Wi woro på
visite en afton hos herr Baron och Landshöf-
dingen Stromberg, hwarest, jämte andra, äf-
wen Fendrick Löfvenadler war. Man hade där
conversations kort med frågor och swar, hwar -

af Han wiste mig ett, som war af ett twetydigt
innehåll och sade också något, som jag icke
wäl hörde hwad det war; men jag uttydde det
så, at han härmed aluderade på min hustrus
lefnads sätt i detta fall, och min smärta blef
strax upwäkt. Hwar och en klok och inbilsfri
ser lätt huru obetydliga sådana mina förmenta
anledningar woro och huru litet grundade
mina deraf tagna mistankar; ty war det wäl
under, at en kjortell, som dageligen bruktes,
war något litet skröflig? Och hwad är wanli-
gare än at något smått i alla gårdar lånas, eller
en käpp blifwer efterlämnad &c:?

Äfwen följande omständighet war mig ofta
till oro och wäkte åtminstone hugkomsten af
min smärta, om icke altid mina mistankar. En
Tullförwaltare Norlin ifrån södra orterna war
nu boende i Ume denna tiden, en par år, war
ogift och war ofta och nästan hwar eftermid-
dag hos Baron Strombergs, hwarest han altid
roade Fröknarne med sin sång och musik; ty
han war en stor älskare deraf och just en mu-
sik wurm hälst på Citra. Denne spelte och
sjöng mycket och ofta följande sångstycke.

”Jag en så wacker! så wacker! hustru äger,
Och hennes barn de wäcka min ro;
De alla mig klappa,
Och kalla mig pappa
Och Mamma hon ler!
Hwad nöje det ger! hwad nöje det ger!”

hwilket han altid sjöng så ofta wi woro där på
visite; hwilken wisa förekom mig icke alle-
nast twetydig utan också ganska tydligt 
gäckande en enfaldig och lättrogen man; som
med så mycket nöije såsom sina barn hörde,
at N:B: Hennes barn kallade honom pappa,
och at mamma deråt N:B: så skalkaktigt och
ironiskt log. Kunde wäl detta annat än ömt
såra mitt förut nog sjuka sinne! Jag blef ock
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derföre mer än ledsen at höra denna wisan;
Men såsom förnuftig sökte jag dock altid at
härda mina känslor deremot, så at jag till slut
kunde med skälig kallsinnighet och liknögd-
het höra honom spela och sjunga den.

Af alla dessa och flera dylika mer eller
mind re, åtminstone i mitt tycke, grundade
anledningar till mina mistankar, eller åtmin-
stone wäckande hugkomsten deraf, hade nu
tid efter annan gjordt mitt sinne så sorgse och
så mycket wacklande i min öfwertygelse, at
jag icke wiste hwad jag borde tro eller icke tro
härom och mina smärtor tiltogo dageligen, så
at jag omöjeligen kunde trösta mig sjelf eller
tilfridsställa mitt oroliga sinne, som blef ju
längre ju wärre; ty fant jag det wara högst nö-
digt at åter som wanligt begära tröst och up-
rättelse af min hustru. Länge upsköt jag wäl
dermed dag efter dag; ty jag wille icke ånyo
bedröfwa henne; och jag war fullkomligen sä-
ker, at en sådan stund skulle blifwa henne en
bedröfwelses och sorge dag; men jag kunde
icke längre fördraga min smärta; derföre
måtte jag yppa ett samtal härom med min
hustru; hwilket sked de samma qwäll, som wi
hade warit hos Baron Strombergs, då Löfven -
adler hade wist mig conversations kortet, (Se
pag: 109. nyss förut.) Alla förestående omstän-
digheter förestälde jag då henne helt uprik-
tigt, dock i all facilité och wänlighet, sägandes:
at jag icke kunde fördraga min smärta, utan
at få nödiga uplysningar och tröst af henne,
och som war afsigten med mitt samtal med
henne härom m:m:. Hon swarte på hwarje
omständighet såsom förut; med ådagaläggan-
det och betygandet om sin oskuld, och gaf nö-
diga förklaringar och uplysningar i hwarje sak,
så at jag änteligen började blifwa botad och
hugswalad. Dock till slut, för at så mycket
mera söka befästa mig i min lyckliga öfwer-
tygelse, bad jag Henne ännu en gång bedyra
wid Gud om sin oskuld på samma sätt som

förra gången, (Se pag: 41. D: B:) hwilket hon
gjorde likaså fritt och willigt som förra
gången; som hade den hälsosammaste och
lyckligaste wärkan på mitt sinne, jag blef trös-
tad och tilfredsstäld; men efter samtalets slut
flöto strida tåre=strömmar utföre hennes
kinder, och jag hade mycken möda at trösta
henne. Jag war wäl således för det närwarande
botad; – men huru länge det räkte får man wäl
innan kort höra. Detta war om fredagen den
17. och Söndagen derpå bad jag hjerteligen
Gud i Kyrkan, at han måtte bewara mig och
hjelpa mig ifrån detta onda, samt befästa mig
i min goda öfwertygelse.

Jag war således nu nögd och glad, och war
bättre och mera waraktigt munter, än jag nå-
gonsin hade warit på en lång tid, så at jag föga
beswärades af några smärtande mistankar el-
ler minnen, och jag började hoppas, at min be-
pröfwelses och sorge tid nu skulle wara för bi;
men ack huru bedrog jag mig icke. Denna min
lyckliga tid warade blott en wecka, hwarefter
mitt hjertats sår åter uprefs ganska smärtande
igenom en aldeles oförmodad händelse af föl-
jande anledning.

Wåfferdagen inföll detta år på en lördag; Men
icke desto mindre anstältes bal och assemblée
på eftermiddagen emot qwällen just emot
Söndagen och dertill med under faste tiden.
Det är wäl sant, at denna högtidsdagen är en
glädje dag; men dock ansåg jag det wara högst
otjenligt och oskickeligt, at anställa bal just
emot Sabbaten, &c: Men jag kunde icke göra
något deråt; At beifra sådant hade wäl warit
mitt ämbete tilständigt och en skyldighet;
men när jag betänkte huru ett sådant beif-
rande af min företrädare Herr Hofpred: Ber-
lin, hade aflupit, som dock war mera af För-
samlingen älskad än jag, så skulle ett sådant
företag mera förbittrat, än förbättrat allmän-
heten, likasåsom förra gången och kanske
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ännu mera. Jag fant det derföre bättre, att al-
deles tiga, än at nitälska i otid och derigenom
mera skada en god sak än gagna, Hälst då Herr
Prosten Eurenius, som war församlingens
KyrkoHerde, ej talte derpå.

Anställaren till denna Assemblé sades
wara Löjtenanten G: W: af Donner och det
berättades, at han hade formelt bjudit icke
allenast fruntimren utan också Herrarne Al-
lesammans; men tillika förmälte ryktet, at
Fendrik Löfvenadler war den ende af Herrar -
ne som icke war bjuden, ty de sades wara på
den tiden stora owänner; icke eller war jag el-
ler min hustru bjuden, hwilket war aldeles ef-
ter min önskan; ty jag hade i alla fall icke gått
dit; icke eller hade jag denna gången tilstadt
hustrun at gå, som nu icke eller war derom
angelägen, utan fant sig wäl nögd med at wara
hemma.

Wi suto och pratade en stund på eftermidda-
gen i sällskap med min älsta Syster Anna
Cathrina ifrån Hörnsjö i Nordmaling, som
war kommen för at hälsa på mig. Straxt blef
jag kallad till Stadstjenaren Löfdahls hustru;
som hade blifwit samwetsswag. Hennes till-
stånd war det aldra usslaste och eländigaste,
och jag will icke mera derom nämna, än at
hon ibland sade: ”Se nu kommer fan och will
taga bort mig:” och fattade med yttersta häf-
tighet omkring min arm, likasom för at söka
skydd och wärn hos mig: kunde wäl något
tilstånd wara ryswärdare? Ja hon war så för-
wirrad och förwildad, at jag med stor swårig-
het kunde förmå Henne at falla på knä och
hålla bön med mig. Då tänkte jag: Ach att de
lättsinniga werlds menniskorna, som nu
flänga på Assembléen (den war nu nyss bör-
jad) wore här och finge se denna menniskans
elände, så lifligen som jag; sannerligen: de
skulle då rysa och bäfwa! de skulle då mindre
fräkt förakta synden och Guds straffdomar,

mindre begabba religion och Gudsfruktan;
mindre flänga och ohelga Sabbaten! m:m:.
Änteligen efter mycket arbete och samtal
blef hon till slut lugn och stilla; och jag geck
hem med ett högst beklämt och upprördt
hjerta; och sedan besökte jag henne då och
då tilldess Herren gaf henne själaro och inre
tilfredsställelse.

Efter någon stunds hemma waro till omkring
klåckan 6. tycktes jag behöfwa någon förströ-
else eller recreation för mina uprörda känslor,
jag säger derföre till min hustru: ”Har du lust
min wän, och om du will, så lätt oss gå på en
liten stund ut till Herr Inspectoren Schjåltz
och dess Fru, så kunna wi sitta och språka där
litet för at fördrifwa tiden tills det blifwer la-
gom tid at gå hem.” Ty jag war säker at det
herrskapet icke woro gångna på Assembléen.
Min hustru biföll straxt denna min proposi-
tion, och wi gingo genast och jag ledde Hen -
ne, nu ännu mycket nögd med henne, och
hade på lång tid aldrig warit så lycklig och
glad, som denna wecka; Men ach! med största
nöje geck jag ut igenom min port, men högst
sorgse och med smärtefullaste känslor måste
jag gå åter in igen! Ty just som jag steg utom
porten, så feck ja se en liten blå pappers påse
uprätt stående och öppen nedsatt midt för
och helt nära min port; jag hade redan stigit
honom förbi; men i det samma föll mig in at
se efter hwad deri kunde wara, och sade: ”Min
Wän! se hwad där står; lätt oss se hwad som
är deruti.” Jag tog så upp påsen, utan at släppa
hustruns arm, och wi fingo se deri 5. a= 6.
stycken små döda möss. Helt förträtad och
förargad kastade jag påsen åt sidan i snödrif-
wan, och geck med hustrun till wårt be-
stämda ställe; men där hade jag ingen ro eller
trefnad. Åtankan af denna påse och denna
nedriga gerning, samt hwad som kunde warit
afsigten dermed låg mig ständigt i hågen. Min
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öfriga tankeledning härwid skall straxt anfö-
ras. Nu twang jag mig, at synas munter och
at sitta där någon längre stund, hälst jag nyss
war kommen dit och det ej passade at straxt
åter gå bort. Jag försökte ock at underhålla
samtalet, men det war mig icke möjeligt; jag
hörde blott halfwa meningar och ett eller an-
nat ord af hwad som sades; – Och jag satt li-
kasom på elden. Efter en qvart timma blef
det mig odrägligt at sitta där längre. Jag före-
bar derföre, at jag kom ihåg, något angeläget
at göra hemma, som jag hade förgätit, och
dermed öfwerwant jag wärdsfolkets trägna
begäran, at icke så snart gå bort, samt min
hustrus förundran häröfwer. Och Henne
swarte jag: ”Du kan wäl ändock blifwa här du
så länge som du finner för godt, sedan kom-
mer du wäl efter.” – ”Jo jag skall wäl komma”
swarte Hon. Och så tog jag afsked och geck
hemm.

En af de förnämsta orsaker, utom mitt
hjertas smärta, hwarföre jag så hastigt geck
hem, war följande tanke: Jag måste snart taga
bort denna påse; ty får någon se honom där,
så skall det wäl blifwa wackra historier deröf-
wer af sqwalret i hela Staden. Jag skyndade
derföre så mycket mer, och fant påsen så lig-
gande som jag hade kastat honom. Sedan jag
sedt efter om någon wore på negden, som
kunde se mig och såg ingen, så tog jag påsen
och geck in och gömde honom där. Men i min
smärta hade jag dock den tilfredsställelsen,
at jag hade all anledning at tro, at ingen hade
sett denna pappers påse, såwida det war en
obetydlig tid emellan det jag kom hemm
ifrån den swagsinta hustrun och till dess jag
åter kom ut och fant honom wara ditsatt.

Med högsta otålighet, antingen satt jag
hemma eller geck och dref omkring gålfwet
och förmådde ingen ting göra eller företaga,
utan blott grubblade och ängslades; och hwad
som något litet skingrade mina tankar, war

min nyss förut omtalte Systers återkomst
ifrån sina bekanta, dem hon hade påhälsat.
Hon språkade och pladdrade på sitt sätt om
sina affärer och angelägenheter, och jag hör -
de knapt någon ting deraf, utan swarte blott:
ja och nej, jaså och dylikt, så at jag icke en
gång rätt kunde fortsätta och underhålla sam-
talet med henne; dock af fruktan, at hon tor -
de märka min sinnes oro, så grep jag mig an
alt hwad jag förmådde flera gångor; med ett
ord dessa stunder woro för mig högst plåg-
samma och jag hade äfwen gärna sedt at min
Syster hade gådt ut till pigan, emedan jag hö-
geligen önskade at få wara allena; men jag
wille dock icke bedja henne at gå ut af fruk-
tan at hon kunde mistycka det eller få anled-
ning at inse min sorg och oro. Men kanske
war det dock för mig lyckeligare at hon för-
blef inne hos mig.

Mitt sinne war på det högsta upretat emot
min hustru, och under hela denna min wänt-
nings tid på min hustrus hemkomst öfwer-
lade jag i mina tankar hwilken alfwarsam läxa
hon skulle få upbära wid dess hemkomst; ty
nu tycktes jag hafwa det påtagligaste och säk-
raste bewis på Hennes otrohet emot mig. At
nyss omnämde nedriga gärning war gjord at
chichanera mig och mitt hus; det insåg jag
straxt klart och tydligt; men hwem hade för-
anstaltat en sådan ilbragd? war en fråga, som
ej med säkerhet kunde beswaras; men trodde
mig dock hafwa all anledning at tro, det Löj-
tenanten af Donner woro den rätta och enda
upphofsmannen härtill. Denna min gissning
hade jag mycken anledning at tro wara san-
ningen närmast, såwida jag wäl kände honom
wara en man, som altid war färdig och mycket
skicklig, at begabba, bespotta och begrina
folk, hwarpå jag hade haft mera än ett exem-
pel. Men hwad han egenteligen hade haft för
afsigt dermed, war en annan fråga, som jag ej
så lätt kunde inse. Den tankan rann wäl mig
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i hågen; at såwida han förmodade, det jag, li-
kasåsom Herr Hof Predikanten Berlin, skulle
ifrån prediko stolen alfwarsamt beifra och
bestraffa deras anstälda dans på en sådan dag;
så wille han med denna struten eller påsen i
förwäg begabba mig och wisa sitt förakt för
alla sådana bestraffningar, och likasom säga:
roa du dig med at bese och leka med dessa
små; wi wilje dansa imedlertid. Men sanno-
likare föreföll mig följande tanka: at, såwida
han icke hade bjudit sin owän Fändrick Löf-
venadler till Assembleen, så hade han låtit
utanföre min port sätta denna strut, likasom
en hore skylt för Löfvenadler, där han kunde
ingå och finna någon liten af samma namn,
som dessa små, och där han, efter sin förra
wana kunde roa sig med en sådan liten, me-
dan alla andra dansade &c: Och det war just
denna tankan, hwilken jag nu ansåg såsom en
fullkomlig och säker sanning, som hade hos
mig wäkt min nyst beskrefna swåra smärta
och ångest. Och derföre, eftersom jag i denna
pappers strut tycktes hafwa ett så säkert och
påtageligt bewis i mina händer, så beslöt jag
at alldrig mera låta förwilla mig af min Hus -
trus försäkringar om sin oskuld, utan med
den alfwarsamhet och stränghet, som hon
förtjente förehålla henne hennes nedriga
uppförande emot mig, och dertill wäntade jag
nu med otålighet blott på hennes hemkomst.

Änteligen kom min hustru hem, men jag
kunde ändock icke börja min tiltänkta straff-
predikan förr än min Syster hade gått ut at
ligga, som icke kunde ske förr än wi hade spi-
sat qwäll; under hwilken tid jag war tyst och
mulen och talte föga något, hwilket altid war
mitt wanliga lynne, så snart något särdeles
hade gjort mig misnögd eller ond. Efter lång
wäntan kom änteligen den stunden, då både
min Syster och pigan hade tagit god natt och
gått ut. Och det första jag sedan gjorde war,
at jag tog fram pappers struten, wiste min

hustru de små, som lågo i honom och sade
med en smädande och sträf ton ungefär det
som följer: ”Se här hor=skylten då! det är rätt
wackert och lagomt hederligt, at du skall wara
en sådan kofsa, at sådana skyltar skall sättas
wid min port för din skuld!” – Hon swarade
med förtrytsamhet: ”hwad rår jag för det, at
nedrigt sinnade menniskor hafwa gjort så-
dant?” – Jag: ”Du will wäll inbilla mig, kan jag
tänka, at en sådan skylt är ditsatt för wår pigas
räkning; nej så enfaldig är jag icke at tro så-
dant.” Jag fortfor någon stund at tala i denna
ton; ty jag tycktes wara så wiss och säker på
min wanära, och war fulleligen öfwertygad,
at hon mycket wäl hade förtjent en sådan be-
straffning; men mina öfriga ord härwid mins
jag icke nu mera. Min hustru å sin sida för-
swarte sig rätt alfwarsamt, med en ton och
styrka, som jag aldrig förr hade hört henne
föra; ungefär som följer: – ”Huru kan du med
en sådan säkerhet tilwita mig ett sådant
brott? Om nedriga menniskor behagat sätta
denna struten utanföre wår port, följer wäl
det derföre derutaf, at jag wore skyldig till ett
sådant brott emot dig? nej wist icke.” Och
emot slutet: – ”Det kan ej annat än för mig
wara högst smärtande, at höra sådana tilwi-
telser af en man som jag älskar; tilwitelser till
hwilka jag är fullkomligen oskyldig; och i
sanning: om någon ting skulle reta mig till
ett sådant brott emot dig, så wore det just
detta ditt oförnuftiga upförande emot din
maka, som wärkeligen älskar dig, och om du
så längre fortfar, så huru kan du wänta, at jag
skall kunna bibehålla min ömhet, högakt -
ning och förtroende emot dig? ty du gör alt
dit till för at, om möjeligt är utsläcka till sista
gnistan af min kärlek och wälwilja för dig.”
m:m: Denna min hustrus alfwarsamhet och
isynnerhet hennes fasta energie wid utföran-
det af sitt tal afwäpnade mig på en gång helt
och hållit; så at jag började inse möjeligheten
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af, at hon kunde wara aldeles oskyldig, fast än
denna pappers påse kunde warit satt dit där
han fans, i hwad afsigt som hälst. Jag tystnade
således och förlorade helt och hållit min an-
fals ansats och min straffande förmåga, bör-
jade undfalla henne, samt bedja henne förlåta
mig &c: Hon åter fortfor: ”Skal jag då ena
gången efter den andra förlåta dig, på det du
ånyo må få förolämpa mig och altid sednare
gången mera sårande; huru skall jag wäl då
kunna lefwa tillsamman med dig på det wi-
set.” &c: Hennes förswar hade altid förut wa-
rit saktmodigt, mildt och blödigt; men nu war
det alfwarsamt, i en högst misnögd ton och
något förebrående förmodeligen deraf, at hon
blef något förtörnad och upbragt, hwarföre
hon icke gret efteråt såsom förr, åtminsone
icke så snart. Jag hade imedlertid gått i säng,
sedan jag hade sökt blidka henne så godt jag
kunde; ty jag hade då blifwit fullkomligt god
och henne tillgifwen. Jag bad henne derföre
komma i säng till mig; men hon wille det
icke; sägandes: – ”huru kan jag wäll gå i säng
till en sådan man, som så oförnuftigt bemöter
mig? Jag hafwer med nöje gått i säng till dig
förr; men nu kan jag det icke.” &c: Jag bad
henne länge och mycket wänligt derom; men
länge förgäfwes, så at jag började något frukta
för olyckliga påfölgder häraf; men änteligen
lät hon dock till slut beweka sig, så at hon
kom till mig, men ganska trögt och långsamt;
och at jag då emottog henne med all ömhet,
kärlek och wälwilja är gifwit, och hon lät ef-
terhand blidka sig och förglömde småningom
hela detta bedröfliga upträdet. Dagen efter
föllo wi båda på knä, och jag bad Gud, at
hjelpa mig ifrån mina swåra griller och at han
wille återskänka mig mitt sinnes lugn och åt
oss båda wårt inbördes förtroende. &c:

I dessa dagar besökte jag gamla Stålbergs Enka
på hennes Sotesäng, åt hwilken jag ock så up-

satte hennes Testamentariska Författning
hennes piga tillgodo, som med så myck en tro-
het och oförtrutenhet hade ömt skött, så wäl
henne, som hennes förr afledna Man. När jag
då sista gången besökte Henne; Tackade hon
mig icke allenast ömt och kärleksfult, utan
tillade tillika följande önskan: – ”Gud gifwe
Herr Magistern alt godt och isynnerhet hugnad
och sällhet i sitt hus, för alt det goda han mig
har gjort och för alla de tröstefulla guds ord,
hwarmed han mig har tröstat och hugswalat.”
Denna önskan rörde mig ganska mycket, så at
jag wid min tacksägelse derföre knapt kunde
återhålla mina tårar, men tänkte: Ach! Herre
min nådige Gud! Hör denna hennes bön och
suck för mitt wäl! Du ser O! Herre jag är högst
i behof af sinnes lugn och denna husliga säll-
heten! lät den winna wärkelighet och fullbor-
dan, så hoppas jag at ännu blifwa lycklig! Och
jag geck hem full af dessa tankar; och denna
hennes önskan för mitt wäl tröstade och hug-
swalade mig mycket, så ofta jag kom ihåg den.

Wi blefwo nu af mina Föräldrar budna at hälsa
på dem den 26. emedan deras afsigt war, at da-
gen efter lämna ifrån sig hemmans bestyret
till min Broder Anders och hans hust ru, hwar-
före de till den dagen hade kallat till sig alla
sina barn, döttrar och mågar. Wi reste derföre
dit om qwällen sagde dag och lågo där öfwer
natten. Dagen efter på föremiddagen, sedan
alla woro församlade företogs förrättningen,
den min Far sjelf öpnade med följande märk-
wärdiga tal, som han helt oberedd hölt. –
”Mina älskade barn! Såwida åren nalkas, så wäl
för mig som Eder kära Moder, så är min afsigt,
at nu öfwerlämna hemmanet till min Son och
Sonhustru, under hopp at de ömt och med all
barnslig kärlek sköta och wårda oss på wår
höga ålder; samt tillika öfwerlämna åt Eder
till delnings den del af min lösa egendom, som
jag finner mig icke mera behöfwa; Den är wäl
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icke stor; men Gudi ware låf! jag hafwer dock
altid rönt Guds stora, rika och milda wälsig-
nelse i mitt hus i det lilla, så at jag aldrig hafwer
lidit nöd; utan twärt om altid hafwer haft min
goda bärgning och utkomst. Jag wandrade,
som en annan Jacob och David, med blotta
herda stafwen i min hand, ut ifrån min Faders
hus, ut till främmande och oskylda och ägde
ej mera än blott mina klena hwardags kläder
på kroppen; ty då både min far och Mor på en
gång dogo och lämnade 6. Omyndiga barn ef-
ter sig och huset i största fattigdom; och intet
mat förråd i huset, så at wår gamla Farmor, en-
sam af döden qwarlämnad, under tårar med
bönen måste nedkalla Guds hjelp i den na nöd;
så måste wi, de äldre af oss wandra ut för an-
dras dörar, at söka wårt lifsuppehälle, och wår
Farmor wara glad at wår älsta Syster blef gift;
på hemmanet, hwarigenom de smärre barnen
feck sin föda och upfostran. På någon utlösen
för hemmanet war alsintet at wänta. Jag wand-
rade så ut, som sagt är; men Gud ske lof! jag
behöfde dock icke tiggande begära min föda
för hwars mans dörar; utan Gud styrde så, at
jag kom i godt folks hus där jag först med wall-
gång förtjente min föda. Sedermera gaf mig
Herren denna hemstad och har så wälsignat
mitt hus, at jag med ära och redlighet icke al-
lenast hafwer framlefwat mina dagar; utan
han hafwer också gifwit mig en kär maka, och
den hugnaden och glädjen, at se Eder mina
älskade barn upwäxa omkring mig, såsom
olive qwistar omkring mitt bord, och hafwer
ock den glädjen, at se Eder, allesamman för-
sörgda och af Gud wälsignade, nu på en gång
församlade alla i mitt hus, för hwilket alt wi
icke böre förgäta at gemensamt tacka Gud.
Men isynnerhet will jag hafwa Eder påmint
och förmanade; at enighet och kärlek måte
råda emellan Eder; låten derföre aldrig twist
och osämja upstiga eller råda emellan Eder;
utan waren wärkeligen bröder och systrar i

själ och hjerta, så bereden ock I Eder en lycklig
och säll framtid. Och påminnen Eder at jag,
Eder Fader, hafwer bedt Eder derom. Måtten
I icke allenast nu, utan ock framdeles, Då I en
gång efter wåra dagar, skolen dela Eder emel-
lan wår lilla qwarlåtenskap, wara upfylda af
detta kärleksfulla förtroendet, enighet och
wälwilja.” m:m:

Detta uttalade min Far med en hög, ren,
stadig och klar röst, samt med en öm och rö-
rande ton, som så wärkade, at ingen af oss
kunde återhålla sina tårar. Min hustru war
icke med i rummet, utan satt i kammaren och
sydde. Jag hade wäl sökt at öfwertala Henne,
at komma med oss in i stugan; men hon wille
icke; utan sade blott: ”hwad skall jag göra där,
saken angår ju icke mig.” Nu efter talets slut,
geck jag i kammaren till henne och fant hen -
ne badande i tårar. ”Hwad tycker du min
Wän”, frågte jag, ”om min Fars tal? hafwer du
hört något deraf?” – ”Jo”, swarte Hon ”jag haf-
wer hört hwart ord: Hwem hade kunnat
trodt, at Han hade kunnat hålla ett sådant
tal!” och torkade derwid sina tårar. Jag sökte
ännu en gång at få Henne in med mig i stu-
gan, men hon wille icke; icke eller wille jag
nödga henne dertill.

Sjelfwa delningen aflopp som följer. Sedan
Föräldrarna hade undantagit hwad de sjelfwe
wille behålla, och wilkoren emot hwilka Min
Bror Anders skulle få emottaga hemmanet
woro uppsatta, så upteknades af Nämdeman
i Byn Thomas Pehrs son och wärderades de
öfrige Persedlarne. Derunder kom i öfwerwä-
gande: 1:o Erik Olofs son min Swåger och Sys-
ter Maria Christina wäkte frågan om det af
min Far i Köpe Brefwet för wår Bror Anders
utsatta Hemmans Priset 88. R:D: 42. sk: 8.
[öre] såsom ganska mycket för litet. Men min
Far lät förstå, at han med flit ej wille upskatta
det högre, och det efter mogen öfwerlägg-
ning i anseende till såwäl den dryga skatt och
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tunga som de måste draga som hemmanet
skulle bebo, som också isynnerhet för den
öma skötsell och wård som han och hans
hustru på sin ålderdom äskade och hade rät-
tighet at fordra, och äfwen på det at min Brors
och hans hustrus förbindelse, at dem troget,
ömt och wäl sköta under deras tiltagande
bräckligheter och ålderdom, måte wara så
mycket större. m:m: De påstodo ändock sin
sats och wille hafwa Hemmans priset för-
högt, eller också på något annat sätt blifwa
godtgjorda. Och föga feltes at icke också en
del af de andra Syskonen med dem instämde
i samma ton. När jag således hörde at de icke
wille gifwa efter, så började jag at orda som
följer: – ”Kära Syskon: låtom oss wara nögda
i all ting med det anordnande, som wår Far
har gjordt eller behagar göra; nog inser också
jag, at det åsatta priset på hemmanet är litet;
men wi skole också öfwerwäga, at om wåra
Föräldrar blifwa gamla, och någon af dem el-
ler kanske båda i många år blifwa sänglig-
gande och behöfwa mycken och långwarig
sköttsell, så skola de wäl få slita ondt och fult
ut få godtgöra för det goda priset; Låt oss icke
göra denna deras skyldighet ännu mera tung
och tryckande; utan må häldre detta goda pri-
set wara dem både en upmuntran och äfwen
en påminnelse och wäckelse till at kärleksfult
upfylla sin barnsliga pligt emot sina Föräldrar.
Det må då komma på deras lycka an, om Gud
behagar förskona dem ifrån, at Föräldrarne
skulle blifwa dem alt för tunga och swåra at
wårda, eller ock annorlunda skicka. I medler-
tid böre wi söka så laga, at Föräldrarna må äga
all anledning at i sin blifwande swaghet
blifwa ömt wårdade; och wår Bror och Swä-
gerska dertill anmanade icke blott af barns-
liga kärleken utan också af andra omständig-
heter, som honom må underhjelpa. Desutom;
låt oss icke förglömma wår Fars ömma för-
maning, som wi nyss hafwa hördt, at med

sämja och enighet som bröder och Systrar
komma öfwerens och altid wäl förlikas.” &c:
Änteligen gjorde dessa mina och min Fars up-
muntringar och förestälningar sin wärkan så
at de alla gåfwo efter och förklarade sig nögda
med wår Fars förordnande. Härwid undrade
jag icke så mycket på min Swåger, såsom icke
egenteligen barn i huset, utan mera på min
yngsta Syster Maja Stina, som dock war i den
bästa belägenhet framföre alla de andra Sys-
konen. Men jag insåg nog at de i förwäg hem -
ma hade öfwerwägt denna omständigheten,
och beslutit at påstå sin rätt, utan at hafwa
ihogkommit de bewekande skähl som hade
förmått wår far till at åsätta en så låg hem-
mans lösen till Syskonen.

2:o Min Syster Margreta påstod sig hafwa fått
löfte at få en kalf utom lott och byte, som
dock Föräldrarna ej så synnerligen wille är-
känna; och förestälte min Far Henne obillig-
heten af Hennes påstående sägandes: – ”Kom
ihåg at du bor här i byn och får springa hit
och få hjelp i dina behofwer när du är utan
något, fast det ej kan blifwa betydande; de an-
dra få icke göra så de; derföre bör du wara
nögd änskönt du icke får kalfwen; ty ett så-
dant mitt löfte kan jag ej så wäl påminna
mig.” &c: Men icke desto mindre påstod hon
enwist at få sin kalf, så at min Far till slut
måste gifwa efter och hon feck sin wilja fram.
Det war sant at denna min Syster war mäst i
behof utaf oss alla; men jag tyckte ändock at
hon härwid rögde altför mycken egennytta,
så at jag till och med förlorade något af min
förra aktning och tilgifwenhet för henne;
dock sade jag ingen ting derwid icke eller
mina öfriga Syskon, eftersom min Far gaf sig
nögd dermed.

3:o Dernäst anmodade mig Min Far at icke
återbegära den lilla Summan, som jag skic-
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kade honom till hjelp ifrån Åbo, hwarom se
pag: 456. 4:de Boken. Jag hade af min Far be-
gärt en räkning på hwad han hade kostat på
mig under min Scholæ tid i Umeå, nemligen
utom mat och nödiga kläder. (Se p: 371. 4:de
Bok:). Min afsigt dermed war då, at jag wille
i en framtid när jag kunde få råd dertill åter-
betala denna räkningens Summa antingen
till mina Föräldrar om de på ålderdomen skul -
le olyckligtwis råka i nöd och swår fattigdom;
eller också till någon utaf mina Syskon om
någon utaf dem skulle råka i sammå swåra be-
lägenhet. Men denna min afsigt wille jag
hafwa dold at ingen af dem skulle känna den,
på det ingen måtte göra sig förhopningar och
prætentioner, at kunna få något deraf. I sådan
afsigt gjorde jag, som sagt är början med om-
nämde lilla Summa, som war 5. R:D: och som
war ungefär hälften af hela räkningen. Så-
wida Min Far nu satte denna Summan i fråga;
och mina Föräldrar icke behöfde henne, så
wille jag ännu bibehålla henne, eftersom
hwad mina Föräldrar mig en gång hade gifwit
med warm hand borde icke komma i någon
delning; det war wäl sant, at jag också hade
gifwit den åt mina Föräldrar; men såwida min
Far ansåg henne blott såsom ett lån ifrån mig,
så önskade jag få anwända Henne i ofwan-
nämde afsigt för någon af mina behöfwande
Syskon i en framtid, hwilket ingen af dem
kände, så påstod jag, at denna Summan måtte
räknas mig till godo utan lott och byte. Men
min Far fortfor at enträget anhålla, at jag
måtte eftergifwa denna min rätt; ”ty”, tillade
han, ”återtager du den, så blir det föga öfrigt
till delnings.” &c: Jag wille ogärna denna
gången gifwa efter; men som jag i detta fall
war hårdt satt, som man säger, emellan twen -
ne eldar; nämligen å ena sidan min nyss an-
förde hemliga önskan och afsigt, och å den
andra utseendet af egennytta och enwishet
af mig, som så snörrätt syntes strida emot

hwad jag nyss förut hade påmint om enighet
och oegennytta wid delningen &c: så smär-
tade mig något detta mindre hederliga utse-
endet emot mig och derföre måtte jag till slut
gifwa efter och göra min Far till wiljes. Men
i och med det samma uphörde också min förr
omnämde afsigt at wara en mig sjelf ålagd
owilkorlig plikt at upfylla.

4:o Deremot framstälte också Min Far helt
owäntat och oförmodat, mig till godo, föl-
jande anmodan till min Bror Anders, som jag
sjelf aldeles icke kom ihåg at tänka, mycket
mindre begära; nämligen: ”Du Anders måste
låfwa, eller åtaga dig, at åt din Bror lämna en
skrinda godt änges hö hwart år i Sex år.” Min
Bror kunde wäl icke neka aldeles härtill; men
tykte dock at alt för många år woro föresatta,
och wille således afpruta 2. a. 3. år. – Hwaref-
ter min Far fortfor: ”Nej du måste åtaga dig
dessa Sex skrindor hö at föra till din Bror; det
är ej mera än billigt; Ty då Han hafwer lämnat
åt dig Hemmanet utan minsta afträdes lösen,
enligit hans dig lämnade afträdes skrift” (Se
pag:17) ”endast med det förbehåll, at du skall
sköta och wårda oss, dina Föräldrar, ömt på
wår ålderdom, så bör också han få något, som
kan påminna honom hwar han hafwer sitt
Faders hus, hälst som du wet at han är så högst
i behof deraf.” Min bror inwände: – ”detta kan
wäl så wara; men såmånga skrindor tyckes
blifwa nog drygt; ty om man sammanräknar
deras wärde, så torde det till och med öfwer-
stiga den lösen för Hemmanet, som han an-
nars hade bordt få.” Derpå swarte Min Far: –
”men du bör också komma ihåg, at jag just
med flit hafwer satt ett så lågt pris på Hem-
manet, dig till ej liten förmån, som icke alle-
nast Han, utan också alla andra dina Syskon
hafwa förklarat sig nögda med. Om jag hade
påstått hemmanets rätta wärde så hade det
mångdubbelt öfwerstigit dessa Sex skrindors
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pris; äfwen hafwer din Bror också nu efter-
gifwit sin lilla fordran hos mig som äfwen til-
faller delnings Summan. Föröfrigit faller dig
detta aldra lättast at aflämna framför alt an-
nat, och något måste han få, at Han må weta
hwar Han hafwer sitt Faders Hem.” Min Bror
ingick då häruti, och jag aflade min tacksä-
gelse så wäl till min Far, som Bror och war
ganska glad öfwer denna owäntade förmån.

Derefter företogs wärderingen af delnings
Persedlarne, då behållnings och delnings
Summan, efter åtsatt lindrigt wärde blef 33.
Riksdaler 1. sk: 10. [öre]. denna delad i Sex lika
lotter, enligit wår Fars förordnande at Syst-
rarne skulle få lika lott med Bröderne, blef på
hwarje lott 5. R:d: 24. sk: 3 2/3. [öre] och en så-
dan lott blef således mitt första arf.

Min Hustrus Morbror Comministern Wid-
mark i Bygdeå och Nysätra kom till oss den
29. och bodde hos oss några dagar. Före hans
afresa sökte jag och min Hustru at öfwertala
honom at upwakta LandsHöfdingen Herr Ba-
ron Stromberg. Men detta wille han omöje-
ligen på; ty han war en gammal man, aldeles
efter gamla werlden, en god ärlig gubbe, men
aldeles icke fallen för curalier och etiqvetten
&c: Wi sökte at öfwertyga honom, at sådant
icke allenast wore hans skyldighet, utan ock -
så för honom en nödwändighet, som han då
och då hade Inlagor till Lands Höfdingen;
”derföre får han weta at Morbror hafwer wa-
rit här hwars namn han af Inlagorna redan
känner, och Morbror intet hade upwaktat ho-
nom, så torde han sådant mistycka, och i nå-
gon mån blifwa emot Morbror widrig” &c:
Detta wärkade änteligen så mycket, at jag
feck honom med mig till denna upwaktning.
Men till all lycka war Baron icke hemma, som
äfwen jag tykte war bättre. Sedan jag hade
anmodat betjeningen, at icke förglömma at
anmäla det Comminist: Widmark hade welat

göra Herr Baron sin skyldiga upwaktning, så
gingo wi bortt igen. Och då wi kommo i nedra
förstugan och på gatan, så tog Morbror ihop
båda händerna, lyfte dem emot himmelen
och sade med en så hjertlig och förnögd ton:
– ”Nå Gud ware lof at han intet war hemma!
Gud ske lof! jag är innerligen glad deröfwer!”
och det flera gånger under wår gång på gatan,
så at jag just nödgades börja at storskratta åt
honom, och hade wi länge häråt roligt; ty han
föreföll mig så mycket löjlig och comisk.

V. Capitlet.
Wår Händelser.

Hwad min sinnes sjukdom angår så fortfor
den, at tidtals mer eller mindre oroa mig och
äfwen något litet d:n 4. och 6. April, hwarföre
jag sistnämde dag, då min hustru war ut-
gången i Staden, och jag wiste mig wara i full-
komlig stillhet och ensamhet, och säker at
icke blifwa störd, föll på mina knän och bad
innerligen Gud om hjelp och befrielse ifrån
min sorg och oro.

Sedermera kom unga Thalin en dag till oss
denna tiden åtföljd af en nyss till Staden an-
kommen Sjö Capten, som kallade sig Olsson;
och som jag kände Thalin, at icke wara at lita
på, så förnyades åter min oro och räddhåga
för dessa Herrar i detta afseendet. Thalins
ärende war wäl at betala mig Prest Lön; men
jag tänkte: detta måtte blott wara en prætext
af honom; ty hwarföre kunde ock icke han,
som andra, annars skicka mig den.

Äfwen i dessa dagar kom min Swåger Löj-
tenanten Joh: Pet: Turdfjäll, och då han en
gång geck ut i sina ärender och kom utom
porten, så kom Fendrick Löfvenadler honom
till mötes, hwarpå de som wanligt, hälsade på
hwarandra. Men hwad som härwid isynner-
het fästade min upmärksamhet war, at min
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Hus t ru så nyfiket såg ut igenom fönstret och
sade: ”Si nu råktes funtfaddrarne.” Detta
wäckte mina mistankar emot henne, såsom
wore hon så af honom intagen, at hon icke
kunde häjda sig med mindre hon skulle så be-
gärligt se efter honom. Och wid Swågers åter-
komst, som äfwen hade hälsat på Herr Capi-
ten Baron Boje sin kamrat, så hälsade han
ifrån denna, at han icke kunde komma till
oss; Hwarwid jag tänkte för mig sjelf: det är
icke eller någon, som hafwer kallat honom
hit; han kan altför wäl utan min saknad wara
härifrån m:m:.

Wid Denna tiden hölt unga hattmakaren
Röstedt sitt bröllop, dit jag och hustrun na-
turligit wis äfwen woro kallade. Man dansade
äfwen där, hwarmed man hölt ut länge på
natten. Och då det led till klåckan omkring
ett, så wille jag hem, och påminte min hustru
at också komma med mig; men hon wille icke
ännu gå hem: jag påminte henne härom 2. a
3. gånger, men hon wille wara till alt wore
slut. Jag förestälte henne, at nu wore tiden
längesedan inne at gå, och at det passade oss
såsom Prestfolk at först taga afsked; men hon
wille dock icke ännu. Häraf blef jag både mis-
nögd och oroad; misnögd öfwer, at hon icke
wille komma hem när jag så gärna önskade
det, och oroad deröfwer, at hennes sinne ännu
så mycket skulle wara sådana nöjen och säll-
skaper tillgifwet, at hon icke kunde wara för-
nögd, sedan hon hade hållit på dansa ifrån ti-
digt på qwällen till sagde tid. – Jag sade då till
henne med en högst misnögd ton: ”Ja så går
jag wäl ensam då;” och började igensöka min
hatt, då hon änteligen beslöt at göra mig säll-
skap, och började taga afsked.

Nu hade jag åter ett wedermäle hurusom ef-
terdömet wärkar äfwen till giftermål. Ty lika -
som Läne=Bokhållaren Bergstedt, af mitt för -

 ta gifte, föranleddes, at snart följa mitt exem-
pel härutinnan, (Se pag: 466. 6:te Bok:) alt så
också nu Tull Inspectoren Seger Gran. Han
hade med sin Hushållerska haft 3:ne barn
långt förut, och jag hade påmint honom, så-
som en skyldighet at äkta henne, men länge
förgäfwes; nu änteligen kom han sig dertill.
Efter wigseln språkade han med mig under 4.
ögon sålunda: – ”Nu hafwer jag fölgt Brors 
exempel och giftat mig med min Hushål-
lerska; Bror förlorade henne snart igenom dö-
den och hafwer sedan blifwit så lyckligt gift.”
Jag swarte blott: ”det hafwer du gjort ganska
rätt uti;” och tänkte tillika: det är ej mera än
din skyldighet, sedan du så ofta hafwer lägrat
Henne; härutinnan war skilnaden oss emel-
lan. Men slutmeningen af ofwanstående hans
yttrande oroade mig; ty det röjde en hemlig
önskan, at också hans hustru måtte snart dö,
at han sedan måtte få gifta sig med en bättre,
och tycktes han således med någon owilja
hafwa skridit till detta steget, och såsom wore
han half misnögd dermed. Hans rögda hem-
liga förhoppning slog dock felt; ty hon lefde
icke allenast många år, utan också öfwerlefde
honom. Dock lefde han wäl med henne, ty
hon war klok nog, at uti alt ställa sig efter hans
wilja.

En annan wigde jag äfwen ett af dessa åren;
nämligen: Repslagaren Jacob Höjer, som ock -
så icke otydligt gaf tilkänna sitt misnöje öf-
wer sitt gifte, och lät märka sin hemliga öns-
kan om hennes snara bortgång. – Jag swarte:
”Det måtte wäl wara wäl betänkt och med
Mästarens goda wälbehag; annars är det wist
nu för sent at ångra sig.” Saken war, at han
flera år förut hade i Enköping (ni fallor) lägrat
en flicka, som blef Kyrkotagen för hans blif-
wande hustru, och som nu war hitkommen
och han måste derföre äkta henne. – Ach
tänkte jag: det måste säkert wara ganska
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olyckligt och swårt, at befinna sig i en sådan
belägenhet. Detta äktenskap blef wist icke
lyckligt.

Rector Sædenii älsta dotter Anna Maglena
war nu ankommen till Staden ifrån Pitheå
och en eftermiddag på ett samqwäm war jag
i sällskap med Henne, som war första gången
jag såg henne sedan hon war 3. år. Hon före-
kom mig nu, seendes henne för första gången
efter sagde tid, såsom wärkeligen hygglig;
hwarwid jag tänkte: Om din Far förr hade
skickat dig hit i stället för sina bref (Se pag:
507. och 508. 5:te Boken, samt pag: 727. 6:te)
så ho wet om jag icke då hade resolverat mig
efter hans önskan; Men sedan förekom hon
mig såsom flickor i allmänhet; det will säga:
behagliga nog, utan at dock synas äga något
synnerligt företräde.

Några ord måste jag ock nu nämna om förra
Landshöfdingen af Donner, som nästan altid,
då wi woro tillsammans på något samqwäm,
påstod, at Herr Prosten Eurenius war skulden
till de 2:ne qwinnors barnamord och olyckliga
död, om hwilka jag hafwer talat pag: 398. bla-
det, samt pag: 545. 6:te Boken; isynnerhet
gjorde han det ofta efter herr Prostens död,
hwarom straxt nedanföre; och sade at Prosten
ej annat kunde än hafwa denna sak på sitt
samwete, för sitt myckna och alfwarsamma
ifrande och nitälskan emot lösaktig lefnad
och horeri; som efter hans tanka, hade föran-
ledt dessa qwinnor till detta obetänksamma
steget. Jag förstod mycket wäl, at han, wid så-
dana tilfällen, äfwen syftade på mig, som
också så alfwarsamt hade ifrat emot denna las-
ten; men jag låddes icke hwarken höra eller
förstå något häraf, swarte alsintet derpå; eme-
dan jag wiste säkert, at sådant wore aldeles för-
gäfwes och utan alt ändamål, och blott skulle
tjena till at åstadkomma ledsamma disputer

och störa samqwämets ro och lugn; icke eller
gaf någon annan akt på detta hans påstående.
Af samma orsak kunde jag icke eller taga Herr
Prostens partie eller hans förswar, en i sin tid,
redlig, nitisk och af alla högatad Lärare och
öfweralt klander, i synnerhet af en sådan man,
som Landshöfdingen af Donner. Icke eller
hörde eller märkte jag det minsta tecken der-
till, at någon billigade hans påstående, utan
alla låto hans ord likasom obemärkta förbigå.
Jag för min del kunde så mycket mindre emot-
taga hans till mig, härigenom framstälda hem-
liga warningar, som jag, äfwen så wäl som
Prosten Eurenius, hade i detta fall sökt at
handla efter pligt och samwetet, icke allenast
såsom Lärare utan ock såsom det tillhör hwar -
je Christen, och som jag alt för wäl kände den -
na Herres lättsinniga och Lösaktiga lefnad, äf-
wen på höga ålderdomen, hwaraf han wist
icke gjorde någon hemlighet; isynnerhet röjde
han sitt orena hjerta med sitt osmakliga och
lösaktiga skämt och tal, hwaraf han altid hade
ymnigt i sällskaper, till ringa upbyggelse för
ungdom och andra, hwarföre mången måste
rådna och blygas å hans wägnar. Man inser, at
han just af denna orsak trodde sig kunna wälf -
wa skulden på Prostens Eurenii nit, som han
wiste med sig sjelf, at mången oskuld hade
blifwit af honom förförd, hwilket han ansåg,
hwarken för synd eller skam, Men at han och
hans likar, som så känslolöst och omänsklig-
ligt, förstöra swaga qwinnors sällhet, goda
namn och heder, snarare äro skulden och
första uphofwet till barnamord &c: det de sä-
kert hafwa på sitt samwete; och icke en redlig
lärare som söker förmana till dygd och kysk-
het, hwilket, efter både Guds och werldslig
lag, honom åligger såsom en owilkorlig skyl-
dighet, det komma de icke ens ihog.

Jag kommer tilbaka till mitt förra så ofta åter-
tagna ämne. Wi skulle resa på landet, jag mins
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ej om det war 1. Maj till Prosten Eurenius, el-
ler någor annorstädes, på visite, då jag hade
fått häst af Bagaren Forsgren; det war ännu
slädföre, kanske ock något före denna tiden.
Nu bodde Fendrick Löfvenadler just hos
denna bagare. Wi satte oss i släden, och min
wäg geck just förbi denna bagares gård. När
då hästen kom till sin hemgård, så stannade
han utanföre dess dörr på gatan, där han war
altid wan at stå. Jag körde wäl på; men han
wille ej gå åf stället. I medlertid hade Löfven -
adler ena haka fönstret öppet och han och
Captén Boje stodo straxt där inwid och sågo
på oss; den förra såg efter hästen; men Löf-
venadler stirrade oaflåteligen på min hustru,
som satt straxt bakom mig. Häraf blef min
hustru högst förlägen och intiette och sade:
”Kära kör på hästen;” och då jag ändå icke
straxt feck honom åf stället, så sade hon: ”kan
du då icke köra!” Änteligen feck jag hästen at
gå; hwarpå jag swarte: ”du ser ju at jag slog på
alt hwad kunde; men han wille ändock icke
gå.” Häraf blef jag alt mera och mera orolig
och ängslig; ty så wäl Löfvenadlers blickar
som aldrig släpte ögonen ifrån Min hustru,
som ock hennes förlägenhet och synbara oro
eller misnöje, målade sig så lifligt för mina
ögon, at alla möjliga mistankar swäfwade i
min själ; ty tänkte jag: sådana synbara sinnes
rörelser kunde hon wäl aldrig hafwa om hon
icke hade på olofligt sätt warit alierad med
honom; Men at hon war harmsen förlägen
och ledsen så öfwer at ej komma åf stället,
som isynnerhet öfwer at så af honom blifwa
fixerad det kom jag icke ihåg, ehuru jag sjelf
derwid ärfor en god del af samma känslor.
Altså war alt mitt nöje för den resan förstördt.

Hit hörer protesten anmärkt pag: 164. D: B:

Ibland de bref som jag denna Månaden be-
kom war ett ifrån min Swåger Joh: Pet: Turd-

fjäll angående blott Commissioner.
Jag hade ock sjelf skrifwit till Herr Prosten

Nortman af den 18. April. i samma ärende och
afsigt som är omtalat pag: 70. Denna Boken;
ty som jag icke hade fått swar på mitt förra
höflighets bref, det jag icke eller synnerligen
kunde wänta, så beslöt jag at skicka pengar
för hans beswär wid min Lysning på det de
icke längre måtte behöfwa Idissla på den sa-
ken. Och nu feck jag följande swar härpå.

”För brefwet af den &c: tackar jag rätt myc-
ket; men den inneslutne 2. R: d:s Sedeln såsom
betalning för utfärdat Lysning, skall med förs -
ta säkra tilfälle återsändas; ty för samma lilla
beswär will jag ingenting hafwa, utan önskar
Herr Magist: med sin wärda Fru en långwarig
fortsättning af lycka och wälsignelse! När jag
icke swarade på Herr Magisterns ärade skrif-
welse af den 14 Februar: hade han deraf kunnat
sluta, at jag icke ägde någon böjelse till at
emottaga arfwode för den lilla tjenst jag
gjordt, och dermed kommer det at förblifwa.”

I ett bref hade jag af Herr Prosten begärt
betyg på at Hushållerskan Magdalena Nord-
berg under sitt boende i Bygdeå hos Major La-
gerborg hade haft med honom ett oäkta barn.
Och nu i detta samma Herr Prostens bref feck
jag följande swar härpå.

”At Hushållerskan Hos Major === Lager-
borg Magdalena Nordberg härstädes d: 8. Jun:
1782. framfödde en oäkta Son, äger aldeles sin
riktighet; men at === gifwa skrifteligt bewis
derpå anser jag både för onödigt och mindre
försigtigt innan laga domstol sådant äskar. 

Min wördnad &c:
Carl J: Nortman.”

Denna Magdalena Nordberg war den samma,
som är omtalad= och hwars upförande är be-
skrifwit pag: 23==25. 3:dje Boken. Jag wiste
nu at hon snart skulle gifta sig; och som hon
hade Gård i Staden, och bodde där så wäl som

D: B: och p: 175.
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Hennes Fästman, så kunde ingen Lysning fås
ut af Prosten förr än min attest om deras
frägd skulle medhafwas. Hon war återkom-
men ifrån Stockholm under Min Företräda-
res Berlins tid, som säkert hade emottagit at-
test af Henne; men i Kyrkoboken war ingen
ting infört om, at Hon hade haft barn; derföre
skref jag till Prosten Nortman ofwannämde
förfrågan, på det jag måtte få något säkert at
stödja mig wid; angående mitt yttrande där -
om i min attest. Nog hade jag wäl kunnat al-
deles förbigå den saken; men jag wille föröd-
mjuka Hennes Högmod något litet, hwilket
hon så mycket wäl hade förtjent. Hennes
Fästman hette Melander och war Sjöman, en
i sitt stånd ganska beskedlig karl och det gjor -
de mig ondt för hans skull, at han skulle blif -
wa fast för denna kofssan, som wist icke war
honom wärd. I attesten skref jag, at hon hade
haft barn; och jag tilstår at jag i detta fallet
dertill föranleddes af något litet hämnde be-
gär, till straff för hennes oartiga och förakt-
liga upförande emot mig i Stockholm, (Se
nyss citerade rum.) Och äfwen wille jag wisa
henne, som upförde sig så förnämt, at lasten
hafwer sina obehageliga fölgder med sig äf-
wen efter en lång tid af år.

I slutet af Månaden hade jag bref ifrån
Swärfar och Swåger Nils Jacob, som blott an-
gingo Commissioner.

D:n 16. Kom Hörnell till mig och reste hem
den 21.

Ifrån Swåger Johan Petter hade jag ock
bref, som utom Commissioner, skref, at han
sjelf skulle komma till oss den 7. Maj om af-
tonen.

Ifrån Magist: Sædenius i Pitheå feck jag
swar på min förfrågan i bref, angående Pro-
sessen om något arf för en fattig och menför
Skräddare Degermark i Stöcke. Och efter re-
lation om Målets gång skrifwer han: ”Jag will

icke at Notarien Stenberg skall få minsta rök
derom, at jag inberättat detta, förbjud bon-
den det; ty han är mitt ombud i några mål,
som jag wäntar swar om af honom, och han
är snart stött; jag nyttjar derföre ett främ-
mande namn i bondens bref, men relaterar
sanningen om Målet till hans kunskap och
säkerhet.”

Jag tykte at han ej hade gjordt rätt at nyttja
ett främmande namn, han hade ju mera oskyl-
digt kunnat wara Anonym. Han frågar sedan:

”Icke lärer Bror söka Luleå Sacellanie? En
Schmaltz och Bergman lära äntra som kända
och den sednare Prostens Cousin. Bror Nord-
lund lär wäl göra säker räkning på Löfånger?
Men det står nog till tiden och lyckone.”

Jag hade wäl icke hittils tänkt på at söka
Luleå, och ännu mindre fant jag det löna mö-
dan, när jag feck höra; at sådana medsökande
woro med. Hwad Nordlund angeck, så war
hans Fru ifrån Löfånger; men Sædenius war
också med på Förslaget och gjorde sig okså
godt hopp efter sin fordna wana.

Nu åter något om min sinnes oro. Dessa åren
lästes mycket, af mången, Werters lidande,18
som jag fant wara högst osmaklig och pjånkig
och aldeles stridande emot icke allenast åt-
skilliga religionens och Christendomens he-
liga läror, utan ock emot en förnuftig mans
wettiga förhållande; Så ofta man talte om ho-
nom och isynnerhet när en wisa om honom
sjöngs,19 som denna tiden ofta hördes, så blef
jag altid ängslig, och mina förra mistankar
emot min hustru wäktes då altid ånyo.

I början af denna Månad blef jag kallad på
Sock enbud till Ansmark 5/4. Mil ifrån Staden;
wid afresan war jag någorlunda wäl till Mods,
men under wägen började jag grubbla på mitt
wanliga sätt, och förestälte mig, i min inbill-
ning, alt möjeligt oskick, som under min från-
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waro af min hustru kunde företagas, hwarige-
nom jag blef ganska swårmodig och resan blef
för mig högst bedröflig. I en sådan sinnesstäm-
ning framkom jag till den sjuka Mic hael Jo-
hanssons hustru där i byn; Under mitt samtal
med Henne fant jag i Henne en Person, myck -
et böjelig för det goda och med warma känslor
för Gud och Frelsaren, åtminstone för det när-
warande, hwilket icke allenast ganska mycket
gladde mig, utan också war hon mig till myck -
en upbyggelse och tröst, så at hon war mig
kanske till likaså stor upbyggelse, som jag
Henne; ty wårt samtal war ömmande och blö-
digt; så at jag reste derifrån ganska glad, mun-
ter och nögd och i min glädje tackade jag in-
nerligen Gud samt all min oro förswann under
hela wägen ända tilldess jag kom öfwer Elfwen
och på gatan inwid hwilken jag bodde; då in-
funno sig åter alla mina på bortresan hafda
griller och ännu flera. Då jag såg min gård kän -
de jag den swåraste ångest, som upwäktes af
den tankan: Ach! jag må nu icke få se något al-
deles rasande när jag kommer hem, någon wa-
rande hos min Hustru, som der als intet hafwer
at göra. Och ju närmare jag kom gården desto
swårare blef mitt lidande, och nådde sin hög -
s ta högd, så at jag gärna hade undwikit at gå
hem, om jag hade kunnat; ja min smärta war
nästan olidelig, men ändock måste jag gå hem.
Men då märkte jag icke det aldraminsta, som
kunde billiga min fruktan; som då efterhand
lade sig.

Wid första öppet watten hade Handelsman
Bränström ett fartyg färdigt at löpa af stap-
peln; och wi foro också dit, för at beskåda den
färden såsom många andra. Under förbere-
delsen och wäntan derpå säger min hustru:
”Nej si där är Löjtnant Löfvenadler!” ”hwa-
rest?” frågte jag. ”Jo där”, sade hon, och peka -
de åt folkhopen. Jo! tänkte jag, hwad gäller at
du ser honom, och jag kan knapt se honom

fast du pekar på honom; ach wore du ren och
icke intagen af honom, så skulle du icke se så
mycket efter honom, ej eller så lätt få se ho-
nom midt i folk hopen; detta tyckes ju också
wara ett bewis på min olycka, hwaraf min oro
åter förnyades. Jag sade wäl ingen ting härom;
men mitt nöje för den gången war stördt, men
måste dock, fast med ledsnad, afbida Farty-
gets lopp af stappeln. Och kunde sedan icke
återwinna fult sinnes lugn, förr än jag, kanske
efter några dagar, igenom samtal sökte och
feck tröst af Henne sjelf.

Herr Comminister Häggström anmodade
mig at göra honom sällskap ut i fjärden i is-
fiske efter sik; och jag fölgde med honom. Wi
kommo ut; men fisket hade nyss begynt, så
at fisket med bönderna medelst bränwin i
början icke war gynnande. Wi togo i land se-
dan wi hade utlagt wåra nät, wid Småholmar-
nes nordwästra udde den 15. Maj; där wi lågo
wid stockelden. Dagen efter hände att en orre
kom och satte sig på twå bösse skott håll ifrån
oss. Jag blef då pickhågad och tog bössan för
at skjuta honom; och under det jag sagta när-
made mig till honom alt mer och mer, så in -
smögo sig följande tankar hos mig. – Ach min
Gud! om jag får skjuta denna orre, må det då
wara ett tecken; at min själs oro och sjukdom
skall uphöra, och at min sammanlefnad med
min hustru skall blifwa fullkomligt förtrolig,
öm, kärleksfull och lycklig hädanefter! Jag
fant wäl straxt, at jag icke med en sådan bön
borde frästa Gud; men sedan denna tankan
hade insmugit sig, så kunde den icke så lätt
utjagas; jag kröp derföre till orren högst orolig
och spänd i mitt hopp, efter at få skjuta ho-
nom såsom ett tecken till upfyllandet af en
bön, den jag så innerligen önskade. Men jag
hade blott 3. a 4. steg qwar till det stället där
jag ärnade lossa skottet; och si orren flög bort;
med smärta såg jag min önskan gå i watten
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och wände sorgsen om för at gå till elden;
Men jag hant ej gå längre än 3. a 4. steg förr
än en orre åter kom flygandes och satte sig i
samma träd som den förra. Jag wände mig
åter om och kröp helt warsamt fram, och war
så lycklig at få skjuta honom. Men föreställe
sig min indre glädje häröfwer, som dock nå-
got förminskades deraf, at jag icke kunde för-
moda, at det war samma orre, i hwilket fall
jag icke kunde wåga hoppas få anse detta
lyckliga skottet, såsom ett tecken till min
böns wärkeliga fullbordan. Men då jag kom
till elden, så intygade alla, at det war samma
orre; det samma intygade också folket på
östra sidan af udden, som tillade, at då orren
kom dem nära, och såg där folk wid elden, så
wände han om, gjorde en rundel och satte sig
åter i samma träd. Jag blef då åter nögd och
glad men lät ingen märka och förstå mina in-
dre tankar och önskningar, samt gjorde här -
öfwer den uttydningen, at jag wäl skulle blif -
wa bönhörd och få lefwa ett lyckligt och sält
lif med min hustru, men icke straxt eller så
snart, såwida orren först flög bort; utan efter
någon förlupen tid derefter. Således war den -
na händelse likasom ett grundfäste för mitt
hopp om förlossning ifrån mitt sorgfulla och
ängsliga lif, hwarefter jag så mycket längtade.
– Du sjelfkloka menniska eller förmenta Phi-
losoph! Le icke åt min swaghet och mitt, som
det kan synas dig, barnsliga förhållande här-
wid; utan lid först sjelf en smärtande ångest
nästan hwarje dag, samt haf ett innerligt be-
gär och trånande längtan efter själalugn en
lång tid, och kom sedan igen, så äger du först
rättighet at döma härom, och jag förmodar,
at du då får en helt annan öfwertygelse och
dömmer mildt och skonsamt om andra men-
niskors swagheter; ty du lärer då likaså litet
som jag kunna säga dig fri för sådana så kal-
lade barnsligheter, eller om du will kalla det
fjollerier eller galenskaper. Fisket blef dock

för oss ej synbarligen lönande; och när all isen
war förswunnen, så reste wi hemm.

Wid hemkomsten fant jag min Swåger Jonas
Gustaf Turdfjäll hos mig, som war kommen
ifrån Stockholm för att första gången såsom
vice Härads Höfdinge, syna Landshöfdingens
och Öfwerste Löjtenantens Boställen. Han
bodde hos mig och efter förrättad Syn wan-
kades mycken skrifning, hwarföre han äfwen
anmodade mig at hjelpa honom skrifwa; Jag
gjorde wäl så; men han casserade mig straxt,
icke så mycket för stilens mindre fägring
skull, utan för det jag skref alt för tätt. – ”Det
där”, sade han ”går icke an; ty på det wiset får
jag ingen Protocols lösen.” ”Det hafwer jag
icke kommit ihog” swarte jag; men lät ock
förstå, at det icke wore så rätt at ockra der-
med, hälst för fattigt folk. – ”Jag må dock”,
fortfor han, ”få skrifwa ungefär, som lagen
tillåter.” Och glad war jag at jag slapp skrifwa.

Papperet härtill begärde han af mig, och jag
gaf honom det. Men efter en par dagar sade
hustrun till mig: ”Hwarföre skola wi hålla ho-
nom papper? det går ju så mycket åt deraf”,
(protocollerna woro widlyftiga och flera 
exemplar deraf fordrades.) ”om det wore blot
4. a 6. ark; men då det går åt hela böcker,21 så
hafwa wi icke råd dertill; derföre kan du säga
åt honom det.” Jag för min del tykte wäl, at
jag just icke kunde wägra honom papper, och
hade just icke lust at säga honom det; men
tänkte jag: Min hustru hafwer mycket rätt i
hufwudsaken; och då Hon såsom Syster icke
wille skänka honom papperet, så tyckte äf-
wen jag, at det icke war utur wägen at på-
minna härom. Jag hade wäl önskatt, at hon
sjelf såsom mera bekant med sin Bror; än jag,
hade sagt honom det; men tänkte jag åter: så-
dant kunde synas för mycket snålt och mis -
undsamt af en Syster; derföre kan det wara
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bättre, at jag åtager mig saken likasom jag en-
samt så tänkte eller wäkte frågan härom. Ty
jag får nu, en gång för alla, omnämna at jag
många gånger framdeles i wår sammanlef-
nad, så tilstälde at, om det ibland war någon
ting mindre behagligt, ehwad wi båda dertill
woro wållande, eller blott Hon ensamt, at ut-
seendet måtte wara emot mig, såsom wore jag
ensam skulden dertill och icke Hon. Ty beslöt
jag, at påminna om papperet, utan at låta
märka det hustrun hade någon del deruti; och
det gjorde jag ungefärligen på följande sätt, i
Hennes närwaro och med så lena och höfliga
ord och röst, som mig möjeligt war; nemligen:
”Bör icke Herrarne LandsHöfdingen och Öf-
werste Löjtnanten hålla papperet till dessa
protocoller? jag tycker, at de hafwa nog råd
dertill; mindre råd har både jag och Swåger,
hälst jag tycker, at det just icke åligger mig.
Det är ju deras Boställen, som äro synta; så
tycker jag också at det skulle tilhöra dem, at
bestå papperet härtill.” m:m: Jag wände saken
åt denna sidan, på det den skulle wara mindre
mishagelig; och i sanning at säga trodde jag
då, at så borde wara; men wid nogare efter-
tanka fant jag sedan, at Syneförrättnings-
mannen, som upbar protocols Lösen äfwen
borde hålla papperet. Härpå swarte han föga,
icke eller feck jag nu någon betalning för pap-
peret; Dock blef det i framtiden på annat wis
wäl betalt, hwarom framdeles om jag lefwer.

Denna Min Swågers ogena tänkesätt emot
mig hafwer jag redan anfört pag: 722. och 733.
och 734. 6:te Bok: och nu hade jag också till-
fälle, at röna ett lika föraktligt tänkesätt emot
mig. Saken war denna: Han skulle fara på
Landet, en half mils wäg till Herr Lands Sec-
reteraren Häggström, och jag begärde, at få
göra honom sällskap dit; men det wille han
omöjeligen tillåta; utan sade: ”du kan ju gå dit
en annan gång” &c: och hade hwarjehanda

andra inwänningar; Jag märkte då at sådant
stridde emot hans höga förnämhet och at han
ansåg mig för ringa at få wara i hans sällskap,
samt at han skämdes för min ringhet och låg-
het emot honom, såsom hans Swåger om jag
wore med honom hos ortens förnämare
Herrskaper, derföre wille han för ingen del,
at jag skulle någonsin åtfölja honom. Det är
sant, at detta hans så tydligt röjgda förakt
emot mig äfwen stack min ambition något,
och wäkte min högst billiga förtrytsamhet
deröfwer; ty jag wiste med mig, at jag wist
icke i någor måtto så hade upfört mig, hwar-
ken i tänkesätt, tal eller upförande, at han
kunde hafwa minsta skäl, at behöfwa skäm-
mas för mig i hwad sällskap som hälst; ty jag
war aktad af alla och hade ännu icke utur nå-
got hederligt sällskap blifwit utesluten; men
blott min ringa födsell af en hederlig bonde
war det som stötte hans höghet. Dock uptog
jag alt detta med största köld och häjdade
mitt retade sinne, och swarte aldrig ett enda
ord på hans tal, men blef hemma, och stälde
mig såsom jag aldeles icke hade förstått eller
insedt den rätta orsaken till hans wägrande.
Om han dock ännu hade warit en mera bety-
dande man, så skulle jag mindre hafwa undrat
på honom; men nu, ehuru han för det närwa-
rande war vice HäradsHöfdinge, så war han
dock egenteligen icke annat än Auscultant
wid HofRätten, och således föga öfwer en
Student i rangen. Man kunde kanske tro, at
jag nu förhastat hafwer bedömt hans tänke-
sätt emot mig; men wist icke; ty detta war
wist icke den enda gången, som han så förhölt
sig emot mig; utan nästan hwarje år, då han
kom resandes till eller ifrån Stockholm och
bodde hos oss, så at det säkert war 6. a 7.
gånger, som han på lika sätt förhölt sig emot
mig, hwarföre jag till slut med flit yttrande
at jag ärnade följa honom till exempel till
LandsHöfdingen &c: endast för at pröfwa ho-
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nom, och altid utföll profwet såsom wanligt.
Detta hände sista gången år 1818. före sista
året af hans lefnad då han såsom Justitiæ
Cansseller reste till Pitheå för at gifta sig. och
altid uptog jag sådant med en philosophisk
köld och log i mitt sinne åt hans swaghet och
fåfänga.

Helt oförmodat hade Herr Prosten Eurenius
dödt den 22. Maj och den 28. woro wi bjudna
på hans graföhl. Där wäktes åter mina förra
griller af hwad anledning mins jag icke, för-
modeligen blott hennes åskådande, detta war
nästan straxt efter ankomsten dit, men det
warade icke länge, utan denna gången öfwer -
erwant jag snart nog denna min swårighet,
och blef åter munter och nögd.

Dagen efter, den 29. war Swåger ute på sina
förrättningar och min Hustru war också ut-
gången i Staden i något ärende på föremid-
dagen, så at jag war helt ensam hemma. Men
klockan wid pass 10. på föremiddagen kom
Fendrick Löfwenadler, som frågte: om Swå-
ger Jon: Gust: Turdfjäll war hemma? Jag swar -
te nej: men bad honom sitta ned, tilläggandes:
at han möjeligen snart torde komma hem. Nu
hade jag nyligen låtit förfärdiga ett Schach
spel åt mig; och som jag wiste at Fendricken
spelte något litet Schach, så tog jag fram spe-
let, och dels för at fördrifwa tiden, och dels
ock för at roa både honom och mig, så före-
slog jag ett parti, det han också war nögd med;
Han satt wid fönstret med ögonen åt dören,
men jag wände följakteligen ryggen dit åt.
Wid pass efter en qwart eller ./2. timma kom
min hustru hem; och wid det hon inträdde
och så helt oförmodat feck se Fendricken Löf-
venadler wara hos oss, så gjorde det en så 
utomordentlig wärkan på henne, at då jag såg
tilbaka, så skiftade hon så märkeligen sin hy;
hon rodnade, som et skjarlakan i ansigtet, och

hennes ögon tindrade på honom som stjer-
norna Venus och Jupiter, när de stå tilsam-
mans på firmamentet, jag låddes icke se så-
dant ehuru jag helt oförmärkt och hastigt såg
tilbaka kan: 3. gångor under det hon närmade
sig oss för at hälsa, och Fendrikens ögon stodo
örörligen spända öfwer mina axlar på henne.
– Ach så lifliga och ömma ögonkast af min
hustru hade jag aldrig warit så lycklig at få
emottaga, hwarken som fästman och ännu
mindre som maka. Efter hällssningen geck
hon, som jag tykte, något förlägen till sina gö-
romål, hwarwid hennes känslor saktade sig;
och wi fortsatte spelet. Men man föreställe
sig mitt derwid plågsamma tillstånd; ty utom
det at jag war aldeles begynnare i spelet, så
blef jag af denna syn så högst uprördt och
bragt utur all fattning, så at jag förlorade den
ena piesen efter den andra, och spelet tog
snart sitt slut, och det war mig aldeles omö-
jeligt at börja ett nytt; och icke långt derefter
tog han änteligen afsked och geck sin wäg.
Men jag eländige feck icke gå bort, utan mås -
te hålla här, nedsänkt i den mäst smärtsamma
oro; Ach tänkte jag! Kan det wäl gifwas något
säkrare bewis på deras goda förstånd med
hwarandra! jag kom också nu ihog hans glo-
rande22 och henes förlägenhet, när hästen
stannade wid Forsgrens &c: (Se pag: 141. d: B:)
och alt bidrog at stadfästa mig i min öfwer-
tygelse. Ach! tänkte jag; jag, som hon borde
wara mäst tilgifwen, hafwer minsta delen i
hennes hjerta! Och om hon då änteligen icke
hafwer haft något olåfligt umgänge med ho-
nom, så är det dock onekeligt, at hon som
flicka hafwer warit kär i honom, och ty
wärre! Hon hafwer icke ännu öfwerwunnit
denna passion för honom; och jag är icke dess
mindre lika olyckelig! At hon som flicka hade
blifwit kär kunde jag wäl icke mycket undra
på, och det blef säkert flera flickor; ty han
war en ganska wacker karl, reslig och wäl
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wäxt, dock tog han på sig ibland wissa stunder
en ganska ful grin käring mine; men at denna
känslan ännu skulle fortfara det smärtade
mig.

Min sorg kunde jag icke längre dölja; utan
samma dag, eller om qwällen, eller kanske da-
gen efter måtte det komma till samtal med
henne; jag mins wäl nu mera icke så wäl; men
ungefär som följer. ”Ach min wän! du måste
icke hafwa warit upriktig emot mig! kanske
det icke är så helt, som det bör wara emellan
dig och Löfvenadler?” Hon swarade: ”Kära
Wän! jag försäkrar heligt, at jag är aldeles
oskyldig till hwad du så mycket mistänker
mig före.” Jag inwände: ”skall jag wäl kunna
tro dina försäkringar? ja jag bör wäl tro dem,
men bedrag mig icke! war häldre upriktig och
säg som det är, så will jag förlåta dig; kom ihog
at du så dyrt hafwer bedyrat wid Gud, at du
är oskyldig, Det blifwer för dig i en framtid
en swår och tung börda om du hafwer talat
emot samwetet.” Men hon hölt sig altid fast
wid sina en gång gifna yttranden såsom full-
komligen sanna. Jag tillade: ”Jag will wäl tro
och tror, at du är oskyldig ianseende till någon
oloflig sammanlefnad med honom; men säg
mig dock upriktigt: Du är ju dock kär i ho-
nom, eller åtminstone hafwer warit kär i ho-
nom förr än wi giftade oss såsom flicka, och
du är kanske icke ännu fri för denna känslan.”
Detta nekade hon också före; och jag fortfor:
”Du må aldrig säga mig det; aldeles helt är det
wist icke, ty hwad betyder det annars, at du
blef så mycket uprörd när du kom hem och
så oförmodat feck se honom wara hos oss?”
”Jag uprörd! huru kan du säga det?” swarte
hon. – ”Jo”, fortfor jag, ”jag såg det mer än tyd-
ligt; du rådnade, som ett skarlakan och dina
ögon tindrade som stjernor; och hans ögon
stirrade på dig ouphörligt öfwer mina axlar
och sedan ehwart du gick.” Hon invände ”du

kan wäl icke neka mig at se på folk? och rår
jag före at han såg på mig?” – Jag swarte: ”ach
kära du: det är en betydande skillnad emellan
at se, och at se med sådana blickar som du då
såg på honom; ty jag hafwer aldrig warit så
lyckelig at du någonsin hafwer bemött eller
emottagit mig med så ömma och intagande
blickar, som du gaf honom.” Härpå kunde
hon wäl icke mycket swara; men hon wille
dock icke tilstå sina förut hafda känslor för
honom. Jag får framdeles litet mera tala hä-
rom. Igenom wårt samtal och hennes försäk-
ringar blef jag wäl någorlunda lugn och til-
fredsstäld samt tröstad, men det geck icke så
lätt, at få mig till at tro, at hon war fullkom-
ligen fri för ömma känslor för honom; imed-
lertid, teg jag i det ämnet, och samtalet slöts
såsom wanligt med många strida tårar å Hen-
nes sida; och jag i min tur hade swårt wid at
trösta Henne.

Detta år hade wi en piga, som het Cajsa Lisa,
och en dag i denna wår hade jag lägdt en fattig
gift karl, som skulle hjelpa henne töma utur
ko båsarna den där samlade brukningen. Jag
geck då någon gång till dem för at se hwad ar-
betet led. Men en gång när jag kom dit, så fant
jag dörren igenhakad på indre sidan och de
woro således innestängda. Jag rykte på och bad
dem öpna dörren, som änteligen efter en liten
stund skedde. Med någon häftighet frågade
jag; hwarföre de hade igenhakat dören om sig?
– ”Jo Derföre”, swarte pigan, ”at dörren icke
står igen annars.” – ”Men hwarföre”, fortfor
jag ”skall han då wara igen? han behöfwer alt-
för wäl wara uppe; ty här behöfwes all den
friska luft ni får; detta ser ganska mistänkt ut,
at så stänga sig inne på twå man hand.” Jag
sade wäl ej stort mera då; icke eller såg jag nå-
gon ting oartigt af dem; men sådant kunde
snart uphöras med förr än hakan öpnades. I
medlertid bannade jag hen ne alfwarsamt när
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hon kom in derföre. Och hon swarade, at hon
intet hade gjordt något oartigt. – ”Gjort eller
intet gjordt”, sade jag, ”så ser det åtminstone
ganska mistänkt ut, at så stänga sig in ensam
med en gifter karl till: och wore du en flicka,
som wore rädd om dit ryckte, din heder och
ära, så hade du wist aldrig så gjordt det hade
du bordt komma ihåg och besinna.”

Nu war Swåger Jonas Gustaf färdig med sina
Syne förrättningar, hwarföre Han skulle resa
norrut till Nybyn hemm till sina Föräldrar,
och min Hustru wille resa med sin Bror dit,
hälst som tilfället war så lägligt, och Hon
kunde resa skjutsfritt, hwilket jag hwarken
kunde eller wille neka henne: således reste de
den 30:de Maj. Och straxt efter afresan skref
jag till min hustru följande bref:

”Min Söta Wän och älskade Maka!!!
Jag hoppas at du är lyckligt och wäl fram-

kommen: Gud låte dig icke allenast må wäl,
utan äfwen njuta alt möjligt nöje i dina ömma
Föräldrars och Syskons Sällskap, till hwilka
jag ber dig ömt hälsa ifrån Din Maka. War då
icke orolig öfwer mig; ty jag mår så wäl som
jag kan må. Ehuru jag är såsom en ensam fågel
på qwisten, så förljufwar dock hugkomsten af
dig min enslighet. Ty ouphörligt swäfwar du
i mina tankar, äfwen i sömnen och försöttmar
mina drömmar. ===. Glöm ej din ensamma
Maka, som altid skall glädja sig öfwer, at höra
din wälgång; och än mer at åter få njuta dit
ljufwa umgänge. Lef wäl och förnögd önskar
din upriktiga och ömma Maka.

1. Junii P: Stenberg.”

Jag afsände detta brefwet och straxt derefter
feck jag ifrån min hustru följande hugnande
bref skrifwet dagen efter Hennes ankomst
till sina Föräldrar.

”Min Hjertans Wän!!!
Gifwe Gud at dessa rader finge träffa dig

med ett gladt humeur och en god hälsa. Jag
kom lyckligt hit hemm om aftonen och feck
träffa Föräldrar och Syskon med en god hälsa,
som war fägnesamt; men hwad dag jag kom-
mer hemm i nästa wecka wet jag intet förr än
som Jonas Gustaf kommer ifrån Skällefteå;
men skulle han intet resa till Umeå nästa
wecka, så kommer jag ändå hemm till dig,
som aldrig är utur mina tankar, och jag är öf-
wertygad, at de mötas af dina, hwars hela
hjerta jag är lycklig nog at äga.” === en Com-
mission för Swärfar. ”Lef så wäl som en öm
wän och maka af innersta hjerta önskar dig
och glömm ej din

Elisab: C: Stenberg.”

Man kan ej föreställa sig hwad tröstande och
hugswalande wärkan detta brefwet hade på
mitt hjerta; jag läste det med glädje tårar. Si
hennes första ord woro en bönesuck till Gud
om ett gladt mod för mig utom de öfriga
ömma uttryck, som så änkelt röja en ädel ma-
kas hjerteliga känslor emot sin Man. Jag skref
derföre med omgående Post följande Swar.

”Min Ädla Wän och ömma Maka!!!
Såwida jag förmodar, at detta ännu skall

hinna dig på Nybyn, så skrifwer jag; men så-
wida jag förlitar på dit löfte, at du nästa wecka
kommer hemm, så får du ej något bref widare
ifrån mig. Med fägnad emottog jag ditt bref,
och med glädje tårar läste jag igenom det. Om
du skattar för en lycka at äga hela mitt hjerta,
det du wist äger, så kan du deraf dömma huru
högt jag wärderar ditt, det jag wågar hoppas
at odelat äga. Nu hafwer du wäl fått mitt förra
bref, och du hafwer funnit deraf at mina tan-
kar ouphörligit möta dina. Lef nögd och wäl
hemma så länge du finner för godt; men kom
dock så snart möjligt är åter till din efter dig
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längtande och saknande Maka Pehr Stenberg,
som redan räknar dagarna.”

Weckan derpå kom också min Hustru
hemm mig till mycken glädje. Och jag lefde
nu en tid bortåt med Henne skäligen nögd
och munter och hade till en god mån öfwer-
wunnit mina så mycket oroande mistankar.

I dessa dagar hade jag också bref ifrån Min
Swåger Johan Pet: Turdfjäll, som först skrif-
wer om sin gjorda flyttning till Pitheå, och at
han mådde wäl; sedan om några Commissio-
ner. Ytterligare skrifwer han: ”Löjtnant Lyc-
kou will intet låta Pruta med sig något på
wargskins pälsen, hwarföre jag hafwer warit
nödsakat påföra honom till 25 R:D:” därnäst
raillerar han: ”Prosten Eurenii död war högst
oförmodad; om du nu wore ogift, så hafwer
du kunnat försörgt Stärbhuset och blifwit
Pastor i Umeå. Säg min Syster at jag är Hennes
och din redeliga Wän: J: P: Turdfjäll.”

Hwad detta hans railleri angår, så woro
mina tänkesätt sådana, at jag hade welat sätta
i Litanian: För Fru Prostinnan Eurenius bewa -
re mig&c: om hon ock hade haft 10. Pastorater
at gifwa mig och dessutom flera Tunnor Guld;
Nej jag war mångdubbelt lyckligare med min
Fattiga hustru oaktadt all den sorg och hjerte
ängslan jag tidtals måste igenom gå.

Med den i brefwet omtalta wargskins pälsen
hängde så tilsammans, at när denna min Swå-
ger förleden winter war hos mig så hade han
denna pälsen med sig jämte andra till salu, och
wille at jag måtte köpa honom såwida jag
ingen sådan hade. Men som jag, efter wanlig-
heten, icke hade pengar så wille jag det icke;
dock började min Hustru at öfwertala mig
dertill; Men jag swarte: ”hwar skall jag taga
pengar dertill; min gamla swarta päls är ännu
braf och kan räcka ännu flera år; dessutom
passar det icke för mig såsom Prest, at gå med

wargskinspäls.” – Men min hustru inwände:
”Du behöfwer mycket wäl en wargskins päls,
som är warm; med den gamla kan du taga
ohälsa på dig, du som så ofta måste köra om -
kring Socken i den strängaste köld nätter och
dagar; Och dessutom är din gamla päls snart
utnött och så ful at jag skäms för honom och
kan intet se at du går med honom längre.” Här -
uti instämde också Swågern, samt tillade:
”Han passar dig altför wäl; ty alla Prester haf -
wa nu förtiden wargskinspälsar.” &c: Jag lät så
öfwertala mig med förbehåll att Swågern wille
creditera mig någon tid, och beslöt jag at taga
den omnämnde pälsen, som war halfnött och
således minst dyr, och Swåger låfte at hos äga-
ren söka afpruta något af priset, och det war
just härpå han swarde mig i brefwet och hade
debiterat mig för 25. R:D: Altså hade också jag
wargskinspäls, den första som jag hade haft;
de bättre kunde jag icke köpa som kostade 40.
a 50. R:D: som nästan war halfwa min Lön.

Efter Herr Prostens Eurenii död, så war Herr
Comminister Nordlund vice Pastor och Cu-
ram gerens i församlingarna i Umeå och af
den 2. hade jag bref af honom och straxt der -
på en billet, som blott innehöllo anordningar
om Prediko turer. En wid namn Åsander kom
hit i denna Månad såsom Nådårs Prest, en
mycket beskedlig och exemplarisk Prestman;
men som aldeles icke passade för Umeå Lands
Kyrka; ty utom det at han hade så låg röst at
han icke hördes i en så stor kyrka, så hade han
också ett så besynnerligt och usselt uttal, at
allmogen härmade honom, hwarföre han här
wantrifdes, ock blef icke eller mycket länge
warande här. När han ankom så feck jag med
honom ett bref ifrån Min wän Häggqvist; af
följande innehåll.

Han berättar at han war återkommen till
Nätra.

Sedan: ”Nu äro många Pastorater lediga:

Bref.

Wargskins 
pälsen.

162. 
1797. 

Junius.

Bref.

Cit: p: 136. d: B:

163.
1797. 
Junius.

73

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:52  Sida 73



huru är det tänker du snart på Pastoral Exa -
men? Här kan jag få någon ledighet at läsa;
men förr hafwer det warit omöjjeligt. ===.
Wi borde inrätta en latinsk correspondance
för at bibehålla språket. == Lät mig weta om
du söker Luleå Sacellanie?” === Slut.

Efter hans önskan och begäran gjorde jag
försök at skrifwa till honom ett bref på latin,
så godt, jag kunde, hwilket i slutet af Måna-
den eller i Julii honom tillsändes.

En något gammal handelsMan Johan Hag-
man, som war Compagnion i Jacob Forselska
Stärbhuset och war ogift, hade nu dödt och
begrafdes. Wid farten till grafwen woro häs-
tarna för likwagn, så bångstyriga, at de så när
icke hade kunnat styras; ty än twärstannade
de, än reste de sig stångrätt, och än wille de
altför fort; hwilket jag aldrig förr eller sedan
till en sådan grade hade sedt hända. En annan
egen händelse yppade sig också wid hans be-
grafning, som war den at när jag skulle kasta
mull på liket, så war mullskyffeln borta, som
dock nyss förut af Klockaren war satt wid
grafwen; och som den icke kunde igenfås, så
måste jag kasta mullen på liket med en liten
brädstump, som jag feck uti. Detta alt gjorde
upmärksamhet hos folket; man bör wäl ej
fästa sig wid widskeppelser och skrock; men
det såg dock så ut, såsom hade det något at in-
nebära, men hwad, kunde ingen ana; och
snart uphörde detta taleämnet at widare om-
talas. Skyffeln fans sedan igen på Kyrkotor-
get, dit hon war imedlertid dragen af ett litet
barn som wid grafwen hade tagit Henne.

Denna begrafning war också märkelig för
min del; ty som min indre dolda sorg och oro
nu war blefwen wäkt, som war mig så smärt-
sam, då alt blef i minnet återkallat, som hade
wäckt eller stärkt mina mistankar, som jag
förr hafwer omrördt, så blef jag så ängslig, at
jag tänkte; Ach at jag hade nu fått läggas i

denna graf i stället för honom, så wore jag nu
fri ifrån mina plågor; men det är Guds wilja,
at jag skall lefwa och ännu bära min börda
och lida min smärta; dock bör jag wörda guds
wilja, och söka med tålamod fördraga min
smärta. Intagen af sådana tankar geck jag
med tunga steg ifrån grafwen.

I Röbäcks by war en galen bonde, eller den
förr omtalta Tokiga Lars Larsson. Med honom
föreföll i denna wår, något före, denna tiden
i Prostens Eurenii lifstid, något som skulle sy-
nas besanna wissa hedningarnas tro, at gal-
ningar hafwa en prophetisk gåfwa ibland.
Han war en flitig kyrkogångare och stod då
altid främst i en bänk, förmodeligen för at sy-
nas och wisa sina förmenta Decorationer; ty
han trodde sig wara General eller FältMar-
skalk; dock war han altid stilla och tyst, och
stod så beskedligt under hela gudstjensten
ehwad han war i Lands eller Stads Kyrkan,
hwarföre man lät honom wara i fred och ald-
rig oroade honom ändock han altid stod i den
förnämsta bänken. Nu känner man, at denna
tiden på Konungens befallning bads offente-
ligen i Kyrkorna för Ryska Printsessan, såsom
wår Konungs utkorade och blifwande Gemål.
En Söndag när Herr Prosten Erenius Predi-
kade, just när denna förbön skedde, så sade
han helt högt: ”Nej! det är icke Hon, hon he-
ter icke så! utan så och så heter hon! si det står
här.” Han hade en liten bundt Trykta gamla
Förordningar i sin hand, hwari han bladdrade
och derutur upläste en Printsessas namn;
men hwilket, det mins jag icke mera. Detta
skedde 3. särskilta gånger; men sedan war han
åter tyst och stilla som förr. Och icke långt
derefter kom befallning at uphöra med den -
na förbön och man feck weta at en Printsessa
af Baden skulle blifwa wår Konungs Gemål.
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VI. Capitlet.
Sommar och Höst Händelser.

Nu åter till förhållandet emellan mig och min
hustru. I första dagarna af Månaden hemför-
wäntades Compagniet ifrån Mötet; wid åtan-
kan hwaraf min Hustru sade till mig. – ”Min
Kära du! nu komma åter officerarne hem; och
då blifwer wäl du på sne igen: När skall du wäl
min Wän blifwa botad för dina dåraktiga
mistankar! jag beder dig lämna dem icke in-
steg i dit hjerta! och skona mig härefter för
denna swåra sorgen!” m:m:. Af detta Hennes
Ömma och wänskapsfulla tiltal kunde jag ej
annat än röras, och swarade med blygsel. ”Sö -
ta Wän! du måste wara god och förlåta mig;
jag rår wist icke före, at de så insmyga sig i
mitt hjerta! Hwilken skulle wäl häldre än jag
önska at jag måtte kunna blifwa dem qwitt!
Alt hwad jag förmår will jag försöka, at stå
dem emot!” m:m: Sådana wänliga samtal då
och då bidrogo wist mycket till mitt förbätt-
rande.

En dag önskade jag göra en visite hos Assessor
Bergström på Grisbacka men min hustru war
icke hugad dertill; utan sade: ”hwarföre skole
wi gå dit; det är ju ett så gammalt Herrskap,
där kan ju intet wara roligt?” – Jag swarade:
”ålderdomen bör man icke förakta eller för-
gäta; jag hafwer ofta warit där såsom ogift; ty
är det också billigt at jag såsom gift gör dem
en visite; de se så gärna at någon kommer till
dem, ehuru gam la, så äro de dock altid muntra
och glada; Wi tänka också blifwa gamla, och
utan twifwel skulle wi mistycka om någon
derföre skulle förakta eller förglömma oss.”
Änteligen lät hon öfwertala sig; och wi pro-
menerade dit och blefwo mycket wälkomna.
Efter ett wanligt dröjande därstädes gingo wi
åter hemm; men som öfwergången öfwer
twärån wid qwarnen icke war beqwäm, så

togo wi en krokwäg ned på åkern till Lands-
wägen åt twärå bron. Just som wi kommo till
detta stället, så träffade wi Herr Post Inspec-
toren Schjåltz, som också geck hemåt, sin
wanliga hwarje dags motions promenad. Han
skulle då wara artig och lyftade min hustru
ifrån en liten högd ned på Landswägen. Detta
war så wäl uptagit af min hustru, så at Hon
med et wälbehag uttryckande ljud sänkte sig
i hans armar. Men för mig war ett sådant hen-
nes förhållande derwid högst mishageligt.
Ach! tänkte jag, blott andre Herrar och ung-
karlar röra wid dig, så nog är det då alt wäl;
men emot mig är du altid alfwarsam och but-
ter! Altså förstörde denna lilla och i sig sjelf
obetydliga omständigheten, på ett ögna -
bleck, helt och hållit all min ro och alt mitt
nöje af promenaden, samt all min munterhet
och glädje, som jag alt till dess hade haft; och
geck med sorg och ett ängsligt hjerta hemm;
dock samtalade jag icke något med Henne hä-
rom, såwida jag minnes, utan fördrog det i
stillhet, och sökte at efter hand öfwerwinna
min ängslan och söka glömma händelsen.

Helt oförtänkt den 10. fingo wi den glädjen,
at få se Mina Swärföräldrar och Swägerskan
Barbru Margreta hos oss; wi blefwo båda rätt
nögda och glada der öfwer, hälst det war första
gången, som de hälsade på oss efter wårt gif-
termål. Då wankades at åtfölja dem på flere
visiter, såsom hos Baron och Landshöfdingen
d: 13. och dagen efter hos Lands Secreteraren
Häggström. På sednare stället tycktes jag åter
förmärka wäxlade ögonkast emellan Fendric-
ken Löfvenadler och min hustru, i fästhuset
som wist icke muntrade mig utan gjorde mig
sorgse och nedslagen, som jag dålde innom
mitt bröst; och i en sådan oro reste jag hemm
om qwällen.

Dagen efter hade mina Swärföräldrar och
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Swägerskan gått ut i Staden på föremiddagen
och min hustru satt i köket och wäfde, så at
jag war helt allena i sängkammaren näst der -
intill. I hogkomsten af de twenne nyss förut
omtalta händelser, jämte många andra förut
anförda gjorde mig sorgse och bedröfwad, så
at jag, oförmögen till några göromål, satte
mig på soffan och öfwerlämnade mig till mi -
na griller och sorger, samt efter någon stund
lämnade mina tårar fritt lopp i denna min fri-
het och huslighet, hwilka jag mången gång
förut hade nödgats återhålla. Härigenom feck
wäl mitt hjerta någon lindring; men jag öns-
kade dock hugswalas af min hustrus wänliga
tilltal och ljufwa ord; men jag wille icke på-
kalla henne, emedan jag önskade undwika at
oroa Henne förmodandes at hon snart nog
tillfälligtwis kunde komma in; dock som det
drog nog långt ut och min belägenhet war
den samma, så i hopp, at min hustru måtte
höra mig, så war jag med flit mindre tyst och
lät mina snyftningar &c: wara mera högljud -
da. Det slog in som jag hoppades, hon hörde
at det icke war wäl för mig; kom derföre med
skyndsamhet in, samt med mycket bekym-
mer, wänlighet och deltagande nalkades mig
och sade: – ”Min bästa Wän! ach si du sitter
här och gråter, och jag kan icke gråta! Ach öf-
werlämna dig icke så åt sorgen! säg för mig
hwad som nu åter oroar dig! gifwe Gud at jag
kunde trösta dig!” m:m: Hennes ankomst war
för mig högst angenäm, och hennes ömma
tilltal och kärleksfulla bemötande war för
mig en ljuflig wederqwäckelse, så at efter nå-
got litet samtal war jag åter nögd och någor-
lunda munter. Samtalets widare innehåll
mins jag nu icke mer, icke eller om jag yppade
för henne hwad som denna gången wäkte
min oro, eller blott förebar hwad som förr
hade händt; men snarast kanske det förra; ty
jag kunde ej längre dölja mig, och det war mig
altid en lättnad och hugnad när jag feck öf-

werlemna mitt bekymmer och mina sorger i
min ömma Makas sköt. Jag tackade henne för
hennes godhet at komma in till mig, och för
Hennes upmärksamhet och åhå ga om mig
&c: Altså war jag åter glad; Men min hustru
lämnade sedan sina tårar fritt lopp, och jag
sökte i min tur at trösta henne. Detta oroade
mig mången gång rätt mycket, och ach huru
ofta beslöt jag icke at dölja min smärta och
mina griller innom mitt bröst och gjorde det
wäl också ibland några dagar, men under en
sådan tid hade jag ingen ro, och till slut när
hon blef mera wan med mig, så såg hon straxt
at det icke war wäl med mig, och då jag fortfor
at tiga, så kom hon ibland och frågte: huru
det stod till med mig? Om jag då sade: ”jo
braf”, för at wara min föresats at tiga, trogen,
så swarte Hon: ”Du mår wist icke braf, jag ser
det nog på dig, du plågas åter med dina griller,
säg mig derföre hwad det nu igen är som grä-
mer dig?” Och då war det för mig omöjligt at
dölja för henne det minsta, och måste yppa
mig för henne, då jag altid fann hos henne
mycken och snar hugswalelse.

Följande dagen woro wi alla hemma, och till
qwällen fingo wi främmande, en eller annan
af Swärfars bekantskaper, och ibland andra
infant sig äfwen Fendrick Löfvenadler, som
war minst wälkommen af alla isynnerhet af
mig; ty jag började redan wid hans ankomst
at blifwa orolig. Detta märkte förmodeligen
min hustru; ty aktade hon på när wi woro al-
lena i sängkammaren, under det hon rustade
till hwad som skulle wara till qwällen, hwar-
wid jag gjorde Henne en liten handräckning,
och nyttjade tilfället, samt tiltalade mig på
följande sätt, och det med en ganska säker
och färm ton, blandat med ömhet och wäl-
wilja; nämligen: – ”Min Kära Wän! war nu
icke fjollig och orolig fast Löfvenadler råkade
komma hit; jag skulle också gärna sedt, at han
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hade warit borta; men hwad kunna wi göra
deråt, wi kunne icke bortwisa honom eller.
Och i alla fall, om han är här eller icke, så är
derwid ingen fara, om du bara kan tro dig och
gifwa dig tilfreds! War derföre icke mistänk-
sam och orolig! ty du tror icke huru mycket
onödigt det är; jag försäkrar dig heligt, at här-
wid är allsingen fara allenast du kan tro dig;
du gör dig blott sjelf olycklig och samlar på
dig en onödig sorg, som du så fullkomligen
kan undgå och slippa, blott du tror mig; ty jag
försäkrar at du allena hafwer hela mitt hjerta,
och jag will dig intet annat än wäl!” m:m: Här -
på swarte jag icke stort icke eller hant jag säga
mycket: ty just i slutet af denna min hustrus
alfwarsamma försäkran och upmuntrande tal
till mig, kom Swägerskan Babba in till oss,
och då hon hörde min hustrus alfwarsamma
ton och samtal, utan at hafwa hördt eller för -
stådt något deraf, så trodde hon wäl, at wi ha -
de någon twist oss emellan, eller at någon trä -
ta redan oss emellan wore å bane, hwarföre
hon frågte helt bekymrad och med förundran
hwad som war på färde? Men ingen af oss war
hugad at swara Henne derpå, och ännu mind -
re at uplysa henne derom; hwarföre Hon wid
en sådan tystnad twå eller 3. gånger uprepade
sin fråga; Då änteligen min hustru sade: ”Hå
det är ingen ting, bekymra dig intet du, kära
Syster, om hwad wi hafwa oss emellan, det
betyder ingen ting och hafwer alsintet på
sig.” Altså tego wi alla tre om den saken; men
jag såg tydligt på Swägerskan, at hon för
ingen del war öfwertygad, utan hölt sig wid
hennes en gång fattade tan ka, at wi redan
lefde oenigt tilsammans; och wi läto henne
förblifwa i denna hennes tro tills widare. Jag
geck så in till wårt främmande, och Min hus -
trus upmuntrande tal och försäkran till mig
hade den hälsosamma wärkan, at jag hela ef-
termiddagen och qwällen war helt nögd och
munter och förtrodde mig helt och hållit till

min hustrus försäkringar, och mådde helt wäl
ända till mot slutet af qwälsmåltiden, då jag
tycktes förmärka, at milda ögonkast wäxlades
emellan min hustru och Löfvenadler. Detta
må nu hafwa warit wärkeligt, som det säkert
war hos honom, och hos Henne förmodeligen
blott at observera honom, detta, säger jag,
wärkeligt eller icke, så trodde jag det dock så
wara i min inbillning; och i ett ögnablick för-
swan all min munterhet och all min glädje,
och min smärta infant sig åter i all sin förra
styrka; hälst jag tänkte: så war då dina mig
nyss gifwa försäkringar intet annat, än hyck-
leri och förställning, endast på det du skulle
så mycket lättare kunna bedraga mig, och
sjelf wara så mycket säkrare. Jag war således
lika olycklig, som förr, och hwad som ännu
mera förökade den och stärkte mig i min nu
hafwande öfwertygelse war, at, då wi efter
måltiden, gingo ut at promenera för at för-
lusta oss af den wackra wäderleken, så tyktes
jag ännu säkrare förmärka deras ömsesidiga
ögonkast. Och man finner huru litet jag war
road af en sådan promenad. Huru länge jag
sedan war i en sådan min öfwertygelse mins
jag wäl ej; men förmodeligen sökte jag åter
läkedom medelst samtal med min hustru så-
som wanligt, samma qwäll när wi hade gått
till sängs, eller dagen efter.

Följande dagen under det jag höllpå at sko
mig med swarta strumpor och skor, tog Swä-
gerskan, som då ensam war inne med oss i
hwardagsrummet, sig deraf anledning at, un-
der sken af skämt, framställa följande, lika-
som oförmärkta påminnelse och förebråelse
till mig; nämligen: – ”Så at Swåger brukar gå
med swarta strumpor” (Man wet, at man med
detta talesättet, utmärker en otilbörligt
swartsjuk maka.) ”Det är skamligt det; nej tag
sig till wara för sådant; ja akta sig för all ting
för sådant, då förtjenar man wist icke någon
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högaktning.” &c: Under detta hennes tal teg
jag helt stilla och sade aldrig ett ord, likasom
jag ej hade förstått Hennes mening; ty måste
hon så mycket förr sluta sin påminnelse.
Detta hennes oförtänkta tal hade snarare en
god= än en ohälsosam wärkan på mig; ty mitt
samwete slog mig, så at jag fant mig till någon
del hafwa förtjent en sådan förebråelse. Jag
fant häraf at min hustru hade underrättadt
henne om min swaghet, oaktat all min bön
och Hennes löfte at icke uptäcka den för nå-
gon (Se: p: 45. och 65. D: B:) Jag blef dock icke
misnögd och ännu mindre ond, hwarken på
Swägerskan eller på hustrun. Icke på Swä-
gerskan; ty efter at hafwa fattat mistanka om
wår förmenta oenighet, (Se p: 169. D: B:) så
war det naturligt, at hon, wid första tilfälle,
sökte uplysning om hwad wårt alfwarsamma
samtal angick, som Hon dagen förut så litet
hade hördt af, och ännu mindre förstådt. Och
underrättad om saken, så war det lika natur-
ligt at hon tog sin Systers partie, och tykte sig
finna sig befogad, at gifwa mig en liten oför-
märkt påminnelse om mitt ofog emot min
oskyldiga maka; Icke eller kunde jag blifwa
ond på min hustru; ty när Systern ansträngde
henne, at få weta hwarom wårt alfwarsamma
samtal angeck, så insåg jag altför wäl 1:o At
det för Henne war swårt at neka till en Systers
begäran, som i anledning af hwad hon trodde
sig hafwa hördt af wår oenighet, förmente sig
hafwa någon rättighet at få weta det rätta
sammanhanget deraf. 2:o Insåg jag at hustrun
fant sig på sätt och wis nödsakad at yppa för
sin Syster det rätta sammanhanget om saken,
om Hon annars skulle kunna förtaga hennes
falska tanka om wår förmenta oenighet. Och
änteligen 3:o fant jag, at min Hustru wäl
kunde wara i behof af, at få yppa sina sorger
för någon för at lätta sitt hjerta, och hwem
kunde hon wäl häldre böra få wända sig till
än till en älskad Syster; – hälst när hon af

Henne så alfwarsamt upmanades dertill. Alt -
så emottog jag denna påminelsen icke alle-
nast med ett tyst tålamod, utan det bidrog
också i en stor mån, till at öfwertyga mig om
orimligheten af mina griller; så at jag likasom
klart för ögonen såg min hustrus oskuld, ty
blef jag deraf muntrad och glad, änskönt jag
fant något litet mishag deröfwer, at Swäger -
skan hade fått we ta denna omständigheten,
och således blygdes för henne något litet öf-
wer min swartsjuka.

Den 18. reste mina Swärföräldrar och Swä-
gerskan åter hemm igen; och wi gjorde dem
sällskap till Säfvar by, något öfwer 2. Mil. Jag
hade lägdt min häst utaf en som war mig nå-
got litet skyldig; som jag då ärnade afräkna
för skjutsen. Men imedlertid hade Swärfar
förr än jag wiste något deraf warit så god och
betalt skjutsen äfwen för min häst; och då jag
det feck weta, så blef jag något misnögd, der -
öfwer at karlen redan hade fått betalningen,
hwilket misnöje jag ihast tillkänna gaf, nog
förtrytsamt, som förmodeligen war en fölgd
af mitt sjuka sinne; men jag märkte straxt, at
min Swarfar, ehuru tyst, ansåg min ifwer åt-
minstone med förundran om icke med något
wärre. Jag häjdade mig då straxt något, och
tillade med saktare ton: ”Jag tackar wist Swär -
far för dess godhet emot oss, at hafwa betalat
skjutsen äfwen för wår häst; men som karlen
förut war skyldig mig något, så tänkte jag af-
räkna det för skjutsen; och Swärfar hade wist
bordt få wara förskonad från denna utgift,
hälst jag knapt på något annat sätt lärer få ut
min lilla fordran, så hafwer jag tänkt at han
wäl hade tid at skjutsa mig derföre.” Wi skil-
des så åt: de fortsatte sin resa och wi åter-
wände hemm igen; men under wägen war jag
högst harmsen och förträtad på mig sjelf öf-
wer min oförsiktigt wista förtrytsamhet och
häftighet derwid. Ty tänkte jag med någon
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oro: Swärfar lärer wäl nu undra på hwad jag
lärer wara för en besynnerlig och otacksam
sälle, som så illa tycktes uptaga hans wälger-
ning emot mig, gjord i största wälmening; och
deraf torde han också göra mindre sig behag-
liga slutsatser om mitt förhållande såsom
man emot hans dotter. Men när jag således, i
mitt sinne, hade bestraffat mig sjelf någon
tid, så feck jag wäl efter hand glömma hela
händelsen.

Hemkommen, tycktes jag hafwa något led-
samt af saknaden af Swärföräldrarna; ty är-
nade jag gå ut i Staden en liten stund till nå-
gon god wän; men min Hustru bad mig wara
hemma sägandes: ”Kära Wän! gå nu icke bortt
ifrån mig; utan blif hemma hos mig! jag får
annars så ledsamt, det blifwer då så tomt här
för mig om äfwen du går bortt.” Denna hen-
nes begäran fägnade mig rätt mycket; ty det
hugnade mig, at hon önskade mitt umgänge
och sällskap; ty gjorde jag med nöje Henne
till wiljes och förblef hemma.

Ett bref ifrån Swägerskan till hustrun inne-
hölt, at Hon icke hade fått läija någon piga åt
oss; och ett ifrån Swåger Joh: Petter till mig
angeck blott commissioner.

I slutet af Månaden kom jag tilfälligt wis i
sällskap med Inspector Schjåltz och unga C:
Magn: Thalin som kommo ifrån Grahn; Ma-
demoiselle Mellin war också med oss. Och
under promenaden märkte jag at Inspectorn
talte något med Mademoisellen, så der tyst,
så at jag ej hörde deraf mer än dessa orden:
”Han är swartsjuk.” Jag förstod då straxt at de
talte om mig, och tänkte: så är också nu det
kunnigt i allmänheten! och huru hafwer det
blifwit bekant? Ogärna kunde jag tro at min
Hustru hade sagt det för någon annan än sin
Syster Babba Greta, men det war icke eller

sannolikt, at hon hade i Staden sagt det för
någon. – Kan det wäl wara möjeligt, tänkte
jag, at någon annars hafwer kunnat märka det
på mig? Eller mån hustrun hafwer talt om det
för någon god wän, till någon lättnad för sitt
hjerta? Så ser man då häraf, at min wän haf-
wer ock en wän, och denne åter sin, och så
blifwer saken allmänt känd. Öfwer detta In-
spectorns yttrande gaf Mamsellen tillkänna
sin stora förundran, och swarte: ”Hå kors! kan
han wäl wara så swag!” Dessa orden, som jag
ej låddes höra, gjorde den wärkan hos mig, at
jag först oroades deröfwer at sådant war blif-
wit allmänt kunnigt, och sedan gjorde det
mig full med blygsell innom mig sjelf, och åt-
minstone för det närwarande utplånade alla
mistankar utur mitt bröst.

Herr Lands Secreteraren Häggström hade nu
en liten Son död, wid hwilkens begrafning jag
äfwen war buden. Där taltes då om at Fendrick
Löfvenadler war sjuk, hwarefter Herr Com-
ministern Häggström yttrade sig till mig,
dock så at ingen annan hörde det: ”Du Bror är
skulden till Löfvenadlers sjukdom.” Härpå
swarte jag ingen ting; men undrade högeligen
hwad han mente med en sådan beskyllning;
ty jag wiste icke, at jag på minsta wis haft med
honom något företag eller handling som kun -
de hafwa en sådan fölgd. Jag kunde då icke
rimligare förklara dessa hans ord, än at jag för-
modade hans mening wara, at såwida jag hade
tagit just den flickan, som han hade önskat
få, så hade sådant så mycket wärkat på honom,
at han hade blifwit sjuk. Och huru en sådan
tanka ganska mycket bidrog till at oroa och
ängsla mig skall straxt berättas.

Icke långt derefter gjorde wi visite hos Com-
minister Häggströms, hwilket Herrskap, fö-
reslog, sedan wi hade druckit Caffe, at göra
en promenad med dem i deras åker gärdor, för
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större nöje skull, det wi ock biföllo. Men den -
na wår promenad blef för mig ingen ting
mindre än roande och nöjsam, utan twärtom
högst ängslig; Ty jag kom snart ihog hans nyss
omtalta yttrande om Löfvenadlers sjukdom,
och detta påminte mig om alt, som jag förut
om honom hafwer berättat, såsom isynner-
het hans gloende igenom Forsgrens fönster;
(Se p: 141. D: B:) ögonen wid Schack spelet (Se
p: 150. D: B:) och alt annat sådant, som nu låg
mig i ett ganska friskt minne, och ånyo hos
mig upwäkte alla mina förut berättade giss-
ningar och mistankar, så at jag åter hade en
ganska sorgelig och ängslig eftermiddag, som
för mig war så mycket swårare, som jag nöd-
gades dölja min oro, och beflita mig om, at
synas munter; änteligen återwände wi till
hans hemm, hwarefter mitt tilstånd något
förbättrades, och wi reste hemm igen.

En eftermiddag hade jag lagt mig på soffan,
för at sofwa middag under det min hustru satt
i lilla kammaren med sitt arbete, då jag feck
den mistankan, jag mins icke af hwad anled-
ning, at min hustru ärnade akta på sedan jag
hade somnat, at gå ut i Staden. En sådan tanka
tillät mig då ingen sömn; ty jag tänkte då:
hwart skulle hon wäl, så hemligen, kunna gå
annars än till Forsgrens till Löfvenadler?
m:m: och häraf ängslig blefwen, steg jag åter
upp, och så blef både min sömn störd och äf-
wen hennes utgång hindrad, ifall hon hade
haft någon sådan afsigt; och om så war, så lä-
rer hon blott welat gå ut för att göra någon li-
ten handel, som hon icke wille låta mig weta.
Altså uttydde jag all ting till det wärsta; men
at straxt kunna se saken på den oskyldiga si-
dan, det war för mig nästan omöjeligt.

En dag talte min hustru om, at hon hade an-
geläget till at gå till Hedlunda Fendricks bo-
ställe i ytter Hiske, för at rådgöra med Made-

moiselle Fellman om sina wäfwar eller om nå-
gon garnfärgning. Som nu just detta boställe
war Fendrick Löfvenadlers, som ibland bodde
där, hwarest nyssnämde Mademoiselle stod
honom före, men merendels bodde han i Sta-
den hos Bagaren Forsgren, som redan nämnt
är, så war denna hennes bortgång mig wist
icke till behag; ty den tankan ran mig straxt
i hogen, at sådant endast kunde wara en fö-
rewänning och hufwud afsigten skulle kunna
wara, at få råka honom. Jag sade icke ett ord
om denna min fruktan; men antingen hon
straxt såg min dolda swårmodighet, eller hon
annars gissade till honom, så började hon
straxt sjelfmant, at upmuntra mig och för-
säkra mig om sin oskyldiga afsigt, samt at jag
allsintet hade at frukta m:m: hwilket wäl nå-
gorlunda återgaf mig mitt mod; dock icke al-
deles. En sådan hennes gång kunde jag så
mycket mindre förneka henne, som hon sjelf
tillsade mig derom, och den skedde med mitt
medwetande och icke hemligen, hälst jag
derjämte tänkte: om jag också förnekar hen -
ne den; så hwad uträttar jag dermed, hon kan
ju i alla fall, om hon will deråt, i hemlighet
söka hans möte, likaså wäl som Commedian -
s kan (Se p: 699. 6:te Bok:) derföre är det så
godt, at jag låter henne gå, hon kan wäll icke
wara så samwets lös, at hon efter sådana gifna
försäkringar och midt på ljusa dagen och li-
kasom offenteligen skulle misbruka en sådan
bortgång. Hon geck således, sedan jag hade
bedt Henne at icke wara länge borta; men jag
kunde icke wara aldeles wid godt mod hem -
ma; men för at blifwa mera tilfredsstäld, så
tänkte jag: jag måste gå ut för at se, om jag ser
henne på gatan hwart hon tager wägen, så kan
jag wara mera nögd, men straxt åter förkas-
tade jag i mitt sinne ett sådant företag såsom
mindre hederligt. Dock war det mig omöje-
ligt, at sådant underlåta, så at jag måste gå ut
i nyss nämnde afsigt; men såg henne icke på
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medlersta gatan; jag geck då hastigt öfwer
Kyrkotorget; men såg henne icke eller på stora
gatan, likaledes när jag kom ned till ågatan;
hon war icke på någon af dessa tre gator syn-
lig, icke eller när jag geck tilbaka hem igen,
hwilket mycket ökade min oro, och grubbla -
de jag nog hemma, hwilken af följande tre
möjeligheter wore den sanna och rätta, an-
tingen hon redan hade kommit så långt utom
Staden, at hon icke mera kunde synas, eller
at hon råkade wara på någon twärgränd, när
jag såg efter Henne; men det tredje, at hon
hade gått in till Forsgrens, sökte jag, så långt
mig möjeligt war, at öfwertyga mig wara en
orimlighet, ehuru en hemlig oro öfwer möje-
ligheten qwalde mitt indre. At hon redan
skulle hafwa hunnit utur Staden ansåg jag i
anseende till den korta tiden icke wara mö-
jeligt; således ansåg jag den andra möjelighe-
ten såsom sannolikast och ångrade jag at jag
icke litet förr geck ut. I en sådan sinnes för-
fattning förbidade jag, i långsamheten, min
hustrus återkomst, som icke drögde mycket
länge, då hon åter upmuntrade mig med den
underrättelsen, at hon hade träffat Mademoi-
sellen, samt at Löfvenadler icke war där
hemma. m:m: så at jag efter hand började
gifwa mig tilfreds. Men at jag på ofwanstå-
ende sätt geck at se efter Henne mins jag mig
aldrig hafwa omtalt för Henne.

Ett bref ifrån Moritz af intet wärde ankom;
men ett ifrån Brodren Häggqvist war så myc-
ket mera kärkommit; dess innehåll war näs-
tan det samma som det förra, och om beford-
ringar, samt at wi måtte fortfara at skrifwa på
Latin. Och för at wisa hans fermité deruti-
nan, samt hans sköna Latin, will jag derutur
anföra följande.

”Matrimonium tuum nuper iterum ini-
tum ex intimis penetralibus tibi gratulor, fae-
cit Deus ter optimus maximus, ut fructus vi-

ventes et oblectationem juncundissimam hu-
jus conjugii habeas. – Conjugi tuæ dilectis-
simæ plurimam salutem meis verbis dicas ve-
lim.” D: är: Till dit nyligen åter ingågna äk-
tenskap gratulerar jag af mina innersta käns-
lor, Den högste gode guden gifwe, at du må
hafwa lefwande frukter och ljuf förnöjelse af
detta äktenskap. Till din kärälskeliga maka
önskar jag at du må anmäla mycken hälls-
ning, såsom med mina egna ord.

Jag beswarade nästan straxt detta brefwet
äfwen på latin så godt jag kunde; men kunde
dock aldrig finna till den fermité i språket
som han. I medlertid fant jag af denna hans
hjerteliga önskan mycken hugnad; och jag
tilstår, at på de goda dagarna och mina nögda
stunder åtnjöt jag wisserligen denna ljufwa
glädjen i min Hustrus sällskap; men ty wärre!
som jag redan hafwer wisat, den blef så ofta
afbruten, och då war mitt tillstånd så mycket
swårare.

Sådant hände också en af dessa månader: Jag
hade warit ut i Staden och geck hem, då jag
ännu war på afstånd på samma gata, som lopp
förbi min port, såg jag en Herre som jag tyck -
te geck in till oss. Jag blef då åter orolig och
påskyndade mina steg, för at få se hwem det
war. Wid min hemkomst satt hustrun i köket
i sin wäf, och jag som nu wist förmodade nå-
gon främmande wara i huset, geck med häf-
tighet i sängkammaren och sedan igenom alla
rummen och sökte, utan at finna någon,
hwarefter jag straxt åter geck i köket och
frågte hustrun: ”Hwem war det, som nyss
geck hit in? och hwar är han nu?” – ”Ingen
hafwer warit här;” swarte Hon. – ”Såå!” fort-
for jag, ”såg icke jag sjelf, nu nyss på gatan at
en karl geck hit in, och jag hafwer aldrig sedt
honom gå ut; han måste således wara i gården;
du må säga hwad du will.” Hon swarade: ”Du
må hafwa sedt hwad och huru du will, så haf-
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wer dock ingen nu warit hit in mycket mind -
re är här; derföre om du hafwer sedt någon,
så måste han hafwa tagit åf i twär gränd här
bredewid eller också gått in till Capitén Boje,
och du, för afståndet skull, hafwer sedt miste
och tykt honom gå hit in, då likwäl den andra
porten är wår så nära at man lätt i detta fall
kan se miste.” Jag insåg möjeligheten häraf
och måste gifwa efter, samt sökte stilla mitt
uprörda sinne; men en obehaglig känsla åt-
fölgde mig dock långa stunden derefter. Flera
år derefter påminte min hustru om denna
händelsen, och sade, at hon, Då hon såg mig
så häftig och upprörd wid min hemkomst,
tänkte: Låt honom nu rasa och ränna, han
mår sjelf wärst deraf och jag kan icke hjelpa
det. Sedan skedde det nyss anförda samtalet,
hwars fölgder jag hafwer anfördt.

I slutet af Månaden återkom Swåger Jonas
Gustaf och hade sin yngsta Syster Swäger -
skan Eva med sig. Han reste ej långt derefter
straxt till Bygdeå, men Hon skulle qwarblifwa
hos oss någon tid för at lära at sy och dansa
hos Madame Tjernlund. Hennes ankomst
war för oss båda fägnesam; och isynnerhet
war jag första dagen road af, at språka och nar-
ras med henne, hälst jag tyckte, at hon wäl
kunde tåla något raillerie, som ganska mycket
upmuntrade mig, Ty hittils hade jag ej warit
i den belägenhet, at jag hade kunnat roa mig
med muntert tal; om icke någon gång, något
litet med mina Herrar kammerater; ty såsom
Prest war jag angelägen, at altid iakttaga en
nödig alfwarsamhet, för at ej förarga den swa -
ga, eller gifwa lastaren rum; Min Hustru åter
war, såsom jag sjelf, af ett alfwarsamt lynne,
och dertill med något litet grantykt; så at jag
icke wågade at mycket skämta med Henne;
och i fruentimmers sällskap, såsom föga med
dem bekant, war jag altid twungen; och om
jag också war något mera bekant med något

ogift fruentimmer, så wågade jag sällan skäm -
ta med en sådan, emedan jag fruktade, at hon
kunde, emot min afsigt, taga sig deraf någon
anledning till hopp om min person, och blif -
wa i mig kär; ty som jag några gångor förut
hafwer anmärkt, så war jag, såsom ogift, altid
högst angelägen at taga mig tillwara, at icke
wetterligen gifwa någon flicka den minsta
anledning, at tro sig wara af mig älskad, då jag
icke sjelf tänkte begära Henne. Jag war såle-
des wärkeligen i behof at få slå mig lös något
litet med skämt; Och denna min Swegerska
war just en sådan person, som jag utan all fara
kunde raillera med; ty inga ofwan anförda
hinder lågo här i wägen, och dertill med war
hon af naturen något mera gladlynt och mun-
ter än min hustru och som Swägerska ansåg
jag henne såsom min Syster; Derföre war jag
nu owanligt glad och munter, och mycket för-
nögd deröfver, at jag, under denna min sorge -
tid, änteligen en gång feck muntra mitt sinne
med något litet skämt, hwilket jag också, helt
fritt begagnade mig utaf och kanske något
för mycket. Detta war första dagen; men se-
dan uphörde det efterhand, såwida hon war
all dageligen hos oss såsom hemma. Hon
drögde nu hos oss blott en månad; ty denna
gången kom hon blott för at lära dansa och
hälsa på oss; ty reste hon hem för at bereda
sig en så mycket snarare återkomst och lång-
warigare wistande hos oss.

Nu hade jag bref ifrån Swåger Johan Petter,
som beskref sitt hälsosamma och lyckliga
tillstånd, och at han såsom arendator upbar
Tionden i Pitheå, samt at han hade 250 [lis-
pund] smör i Stockholm, som för hans räk-
ning försåldes. Sedan skrifwer han: ”Alla an-
höriga hafwa i sommar satt sig före at roa sig
på Er bekostnad, skada at jag ej feck wara
med; men jag hafwer äfwen här haft några
nöjsamma dagar.” Sedan blott Commissioner.
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När Swägerskan Eva kom, så hade hon med
sig en gammall Chaise ifrån Swärföräldrarna,
som Swärfar skänkte oss. Korgen war wäl
klen men hjulena woro goda; hwarföre jag ge-
nast skref och tackade för denna gåfwan, som
war för oss så nödwändig och nyttig. Derpå
feck jag snart swar, i hwilket han först under-
rättade mig hwad jag på Chaisen straxt borde
låta laga; och sedan skrifwer han: ”Jag börjar
frukta, at du blifwer ledsen på Hustru Släg-
tingarna, som ligga dig så ofta till last; men
jag beder at du och min Kära Lisa Cajsa ej
tröttna, utan hwad Eva Stina widkommer,
hjelper henne i hwad som kan behöfwas, då
jag gärna ärsätter hwad för Henne kan ärford-
ras.” Sist oeconomica och slutet.

Det hade wist warit ohöfligt af oss, om wi,
sedan Swärfar nyss warit så god emot oss, som
nu anfördt är, skulle hafwa begärdt någon är-
sättning för det Swägerskan hade warit eller
skulle wara hos oss; ty gaf jag sådant tilkänna
när jag nästa gång skref och beswarte ofwan-
stående bref.

Ifrån Prosten Nortman feck jag följande Em-
bets bref.

”Som ryktet sagt mig at Vice Pastor Nord-
lund skall blifwit rörd af slag === så tager jag
denna utwäg at: till Tit: skicka inneliggande
pålysningar, hwilka nästa Söndag, hwar på sitt
ställe === skola på Predikstolen upläsas.”
===. Den angeck skeende Inwigning af Hör -
ne fors Brukskyrka. – ”Bed Bruks Patron Åberg
föranstalta, at BruksPredikanten Ny gren pre-
dikar Inwignings dagen. Hade Nordlund icke
sjuknat, så war min tanka at anmoda honom
såsom Vice Pastor, at då Predika i Hörnefors,
=== men nu måste jag widtaga den utwäg,
som är at tillgå.” === Slutet.

Hwilket alt jag genast expedierade.

För at någon gång roa sina sy=Lärlingar an-

stälde Madame Tjernlund då och då dans hos
sig; en sådan Assemblé skulle sista gången hål-
las den 28. Nu war brukeligt at ungdomens
föräldrar äfwen gingo med. Och som Swäger -
skan Eva också war buden, så war det gifwit
at äfwen jag och hustrun skulle gå med. Men
jag för min del hade allsingen lust at gå dit,
oaktat både hustrun och Swägerskan mycket
bådo mig derom; utan jag bad dem gå, utan at
jag behöfde följa dem; ”jag will”, sade jag,
”mycket häldre wara ensammen hemma.”
Och då de hörde, at det war omöjeligt at få
mig med, så gingo de båda och låto mig följa
min wilja. Utom det at jag aldrig hade minsta
nöje på Assembléer, utan twärt om mycken
ledsnad, så war dock följande orsaken hwar-
före jag omöjeligen wille gå dit; nämligen: Jag
war säker at Fendrik Löfvenadler äfwen skulle
wara där, och i det fallet fant jag, at det för mig
wore mycket bättre om jag wore hemma; ty
jag hade af ärfarenheten funnit, at om jag
wore där med dem, så skulle jag omöjeligen
kunna afhålla mig ifrån, at observera hans och
min hustrus ögonkast eller upförande, och då
skul le sådant, om jag förmärkte något, wärke-
ligt eller blott af mig inbilladt, icke allenast
wäcka min änglan, utan den skulle också un-
derhållas ock mina olyck eliga mistankar der -
igenom stärkas; och jag åter blifwa olyckelig
och dessa timmar skulle för mig blifwa icke
allenast odrägligt långa, utan också en fortfa-
rande plå ga; utom det, at kanske också min
hustru kun de hafwa mindre nöje där, om hon
för min närwaro skull måtte wara mera
twungen; Men hemma, där jag intet kunde se
något sådant skulle jag kunna lefwa nögdare
och kanske utan oro; ty dels förlitade jag mig
på min Hustrus många och mig så ofta gifna
alfwarsamma försäkringar, och dels också på
ställets offentelighet, och så många närwa-
rande, at de, om de ock hade welat, föga skolat
haft tilfälle till det minsta otilbörliga samtal,

181. 
1797. 

Septemb: 

Hwarföre jag ej 

geck på Assembl:
Cit p: 486. 7:de
B: 

182. 
1797. 
September 

83

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:52  Sida 83



mycket mindre till något annat. Och i sanning
war jag hemma skäligen tranqvil och nögd.
Sedan jag hade lagt mig, kunde jag wäl icke
såfwa; men jag läste i en bok till dess de
kommo hemm. De berättade då, at alla hade
undrat på at jag icke också war där, samt, at
där wärkeligen ha de warit nöjamt. Min
Hustru omnämde också, (om det war på min
förfrågan eller sjelmant mins jag nu icke,) at
Löfvenadler äfwen war där; Men denna nyss
anförda orsaken, hwarföre jag icke wille gå dit,
omtalte jag aldrig för min Hustru.

Sex dagar efter Swägerskans hemresa blef åter
Assemblé på det wanliga stället, eller på den
så kallade stora Assembléen. Af samma orsak
wille jag icke eller denna gången följa min
hustru dit; förebärandes, at som min Mor war
mycket sjuk, hwilket jag nyligen hade fått
höra, så passade det icke för mig at då gå på
Assembléen. Min Hustru wille wäl icke gå dit
mig förutan; men som jag icke eller wille för-
hindra Hennes nöje, så bad jag Henne likafult
gå dit allena, och om jag mins rätt, så geck Hon
också ensam dit denna gången. Och jag lefde
nögdare hemma som förra gången.

En qwäll denna tiden, straxt efter det hade
blifwit mörkt, hände, at wi hörde at twenne
stora hundar slogos och höllo på bitas ute på
gatan; och ståendes upprätt emot wäggen af
wårt hwardags rum; men blott på en ganska
kort stund. Nu hade jag hördt sägas, at när
hundar slås inne i rummen, så skall sådant fö-
rebåda trätor och oenighet: detta rann mig nu
i hågen; ty sade jag till min Hustru, icke för
det jag trodde på sådant, utan blott på skämt:
”Hwad skal detta förebåda för oenighet?” Det
blef intet widare tal derom; men morgonen
derpå wid frukost dags kom Stadstjenaren
med en Rotmästare23 och öfwerlämnade mig
en skrift ifrån Stads Fiskalen, i hwilken han,
utom flera andra, stämde mig till answar för

det jag icke hade lagat gatorna om kring min
gård. Detta förtröt mig något, såsom öfwer en
sak, som jag aldrig kunde kom ma ihog, och
som jag knapt kunde anse wara min skyldig-
het; och om också det hade så warit, så hade
jag dock wäntat, at den Hern alt för wäl kun-
nat wisa mig den höfligheten och först gått
till mig och wackert påmint mig der om; äf-
wen anmärkte jag, at icke borgMästaren sjelf
war stämt för samma sak, hwars gata inwid
hans gård war långt sämre än Min. Jag geck
sedan, om jag mins rätt till en Rådman, och
afsade mig all befattning dermed; ty såwida
Gården war Stadens egendom och icke Min,
så kunde Staden sjelf laga sina gator derom -
kring bäst de wille och kunde: Dessut om wore
det orätt och obilligt, at pålägga mig nu en så-
dan kostnad, sedan min företrädare Berlin
hade bodt i gården i 15. år, utan at haf wa gjordt
det minsta åt gatornas förbättring, hwilka
omgåfwo Gården på 3. sidor och hade skolat
blifwa en dryg kostnad, derföre om det skall
ske af mig så må det ske på Stadens bekostnad.
Men skall jag answara för Gatornas hållande
i tillbörligit stånd, så böra de af Staden först
istånd sättas och sedan mig tilsynas. Sedan
hörde jag icke det minsta till hwarken om ga-
tan, eller stämning eller något ord ifrån Ma-
gistraten. Detta war den första stämning, som
jag hafwer fått ifrån någon Rätt. – Derefter
skämtade jag och hustrun: ”skulle nu icke
hundkriget ändock betyda en art twist!”

Jag war en dag hos Thalins, hwarest då icke
war någon annan främmande. Man talte då
om smädelser och stickord, som mången är
road af, at fint och likasom oförmärkt, häda
wissa närwarande, som de wåga åt. – Då jag
yttrade mig i dessa orden: ”I sådant fall är det
klokast at tiga och ställa sig såsom man aldrig
hade hördt eller förstådt hans pikar.” – ”Nej
det är ej braf” inwände Frun; ”ty då skulle
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man tro, at man wore dum, som en spån; nej
så godt är det, at gifwa dem så godt igen, och
det alfwarsamt.” – Jag swarte: ”Det kan så wa -
ra, om smädelsen är grof och påtagelig, så kan
det wäl icke wara utur wägen; men i annat
fall röjer det mera wishet än dumhet; ty den
ondskefulle får då icke den tillfredsställelsen,
at weta sig hafwa förträtat mig, då han ser at
all hans hemliga galla förfelar sitt ändamål
och hans pilar hafwa förlorat sin udd. Ja till
och med om ock smädelsen är påtagelig, så
handlar den wist och klokt, som ej låss höra
det, utan bemöter smädaren med ett tyst för-
akt, isynnerhet i sällskaper ibland personer,
som man högaktar; ty at då beswara sådant
wore at wäcka gräl, som kan fortgå ända till
otidigheter och man bör hafwa den aktning
för hederliga sällskaper, at möjeligast söka
undwika, at oroa dem med sådant, som för
mången är högst oroande at höra.” – ”Det kan
wäl så wara”, inwände Frun, ”men det är också
swårt at blifwa ansedd för at wara dum, och
owett må man icke tåla.” Men jag fortfor och
sade: ”Ens upförande wid andra tilfällen och
alldageligen bör ju öfwertyga derom, at man
icke är dum.” &c: Samtalet härom slutades
men jag märkte tydligt, at Frun icke war öf-
wertygadd om mitt påståendes riktighet. Så-
dant war mitt tänkesätt i detta fall, som jag
altid har fölgt; och om man finner sig befogad
kan man ju, när man träffar en sådan man en-
sam, påminna honom om hans ofog, och icke
oroa ett helt sällskap med otidigt gräl.

Ifrån min hustrus Morbror, Herr Comminis-
tern Erik Widmark hade jag bref af ingen wi-
dare betydenhet, än at han låfte, hos blecksla-
garen beställa åt min Hustru några bakelse for-
mar.

Ifrån min Swåger Nils Jacob hade jag föl-
jande bref.

”War god, och å mina wägnar hos === Åberg,
emot hosgående anwisning uttag 25. R:D:
R:g:lds mynt och aflämna till Afskedade Un-
derofficeraren === Elfvert Norman, emot
det, at Norman === återställer qvitterad en
af Öfwerste Gyllengranat till honom utgifna
förbindelse, hwilken === förbindelse Swåger
till mig återsänder.

===; Men Syster Eva drömmer alla nätter
om Umeå dans och andra nöjen, tillika med
alla sina Cousiner, hwilket Swåger säger sin
Gumma Syster Lisa Cajsa.”

Nyssomnämde anmodan expedierade jag
genast, och så snart jag feck penningarna, så
geck jag sjelf till gubben Norman på Wästra
Backen en half Mil ifrån Staden. När jag öf-
werlämnade honom penningarna blef han så
högst glad, at han deraf gaf mig en blank
Riksdaler. Jag wille wäl icke emottaga den:
men han sade: ”Kära war så god och håll till
godo: jag har ansedt denna summan såsom al-
deles förlorad derföre ger jag den gärna och
Herr Magistern behöfwer den wäl för sitt be-
swär, som hafwer gått ända hit änkom för
min skull;” hwilket också war sanning; ty jag
wille icke anförtro en så angelägen sak i and -
ras händer; derföre hölt jag tillgodo och tack -
ade; och blef jag således helt oförmodat wäl
belönt för min möda.

Hos honom blef jag också warse en annan
omständighet, som i någon mån äfwen för
mig war märkwärdig. Han och hans hustru
woro båda omkring 50. år, och warit gifta
omkring 10. a 12. år, men det sades, at han icke
desto mindre war så orimligt swartsjuk på
henne, at hon aldrig wågade se på= eller tala
med någon karl, som kom in till dem. Detta
fant jag nu så tydeligen wara sant; ty hans
hustru, som stod wid spisen för at koka såg
icke en enda gång upp ej eller talade ett enda
ord så länge jag war där, ja icke en gång beswa -
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rade min hälsning hwarken när jag kom eller
geck, utan hon stod alt wid spisen och wände
oss ryggen, hwilket just war ynkeligt at se;
och hade den wärkan på mig, at det i någon
mån förbättrade mig; ty jag såg här dårskapen
af en orimelig och otidig swartsjuka; så at
denna min gång war mig i dubbelt afseende
nyttig.

Ej långt derefter feck jag åter ett bref ifrån
samma Swåger som blott angeck Commissio-
ner.

Ifrån Jonas Gustaf yngste Swågern hade
jag bref, deri han begär at upköpa åt honom
en wargskins Päls, som han hade hördt skulle
finnas hos mig och den han behöfde på sin
snart skeende resa till Stockholm, men be-
swarade straxt brefwet at ingen sådan fans
hos mig, och min egen, utom det at jag be-
höfde honom sjelf, war alt för dålig åt honom.

Ett wackert latinskt bref ifrån min Wän
Häggqvist bekom jag nu, i hwilket han under-
rättade mig at Lector Ström i Hernösand,
Prosten Harlin i Nätra och Prosten Hofveberg
i Bolha24 woro satta på KyrkoHerde Förslaget
till Umeå Pastorat. Deras Charactere är denna.
”alla äro de goda Predikanter. Lector Ström är
umgängsam, de nyheter som äro honom be-
kanta meddelar han gärna åt andra, han upta -
ger och återgifwer rådslagen. Harlin är en god
och modest man och högst mån om ordning
och anständighet. Och Hofverberg, som ogär -
na rörer sig af stället, är mera än de andra bögd
för nöje och wällefnad. Alla hafwa de speci-
minerat med heder. Se då ett hedrande för-
slag.” Han frågar sedan om Collegatet i Pitheå,
dess Lön &c: och huruwida jag trodde det för
honom lönte mödan at söka det. &c:

Underrättelsen om Förslaget till Umeå
Pastorat och dessa Herrars lynne war för mig
af wigt at känna, och i mitt sinne önskade jag
hälst, at Harlin såsom hafwande den bästa

Characteren måtte blifwa min Förman. Jag
beswarte straxt brefwet och alla hans frågor,
också på latin, och ibland annat, at den pag:
162. Denna Boken nämde Åsander war bort-
rest, och en Edling, såsom Nådårs Predikant,
i hans ställe, ankommen; ty bad jag honom
gifwa mig hans Characters målning om han
kände honom, emedan jag sjelf imedlertid
wille innehålla mitt omdöme om honom. Jag
feck ock snart härpå swar, alt på latin i föl-
jande ord.

===. ”Din önskan, at jag måtte komma at
bo dig närmare skulle kunna upfyllas, om du
så lagar, at min Patron Prosten Harlin må
blifwa Pastor i Umeå; ty honom måste jag då
i alla fall följa, och det gärna.” Och om Ed-
lingens character skrifwer: ”blott af par tim-
mars samtal känner jag honom. Han hafwer
ett choleriskt temperament, fruktar således
för ingen fara, han hafwer ett skarpt och cri-
tiskt omdöme, han följer ihärdigt sina egna
infall, och är sin rätts alfwarsammaste för-
swarare och sig förskaffare, du ser således en
aldeles motsatt character emot Åsanders. För -
öfrigit såwida jag wet är han ingen last tilgif-
wen; men tiläfwentyrs smakar hans predik-
ningar af Kantianismen. Säg mig nu dit om-
döme om honom.” ===. Slutet.

Nästan samma begrepp hade också jag fat-
tat om Edlingen, hwilket jag i swaret; tilkänna
gaf. Jag war således icke fullkomligen nögd
med honom, såsom min ämbets broder; –
hälst hans tilgifwenhet för Kantens lärosatt-
ser, dem han så ifrigt och enwist förswarade.

Swåger Jonas Gustaf kom innan kort och
drögde icke länge hos oss utan afreste snart
till Stockholm.

För at wisa huru öfwerhopande arbete jag hade
såsom Stads Comminister, hälst som jag den
tiden war ensam prest i Staden då min efter-
trädare deremot feck mycket biträde af Scho -
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læ Presterna, will jag anföra följande. Det hän -
de ej sällan, at jag om Söndagarne eller Helge-
dagarne hade beständigt arbete ifrån klåckan
8. om Morgonen till klåckan 8. om qwällen.
Men Advents Söndagen den 3. December war
i detta fall högst owanlig. Ty jag geck i Kyrkan
klåckan 8. Där tog jag först in en kyrkogångs
hustru; derpå skriftade jag. Derefter ringdes
samman, hwarpå jag åter intog en kyrkgångs
hustru; så geck jag för altaret; derefter predi-
kade jag högmässan; så geck jag åter för altaret;
och efter Gudstjensten aflöste jag en flicka i
Sakristigan för lönskelägers brott. Wid hem-
komsten war där ett Christnings barn ifrån
landet, som jag icke kunde neka at döpa; hwar -
på jag änteligen feck äta middag. Eftermidda-
gen klåckan 2. geck jag åter i Kyrkan och pre-
dikade aftonsången. Hemkommen måste jag
gå längst wäster i Staden på Malmen på en be-
grafning; ty den pag: 38. Tredje Boken om-
nämde Qvarnström och hans Syster woro
döda, som skulle begrafwas, och måste wi med
dem gå igenom hela Staden i en nyss fallen lös
snö, som geck midt på benet. Derefter gingo
wi alla till en gammal Handelsman Ström,
som war död och åtföljde honom till grafwen;
ty Här war bruket, at man skulle gå med hwart
lik särskildt till grafwen, utan at de wille med
något lik sammanstöta med någon annan pro-
cession; dock hade jag denna gången öfwertalt
ett fattigt folk, at med ett barns lik samman-
stöta med denna sednare procession, så at jag
icke behöfde gå särskildt till det liket. Dess -
utom hade Herr Handelsmannen Joh: Teger-
ström, äfwen boende wäst på Malmen, ett litet
barn, som han samma eftermiddag wille haf -
wa döpt; men för följande orsaker öfwertalte
jag honom, fast med swårighet, at upskjuta
det barnsöhlet, till dagen efter på eftermid-
dagen, som änteligen bewiljades. Dessa woro
de göromål, som egenteligen ålågo mig för
min Sysla skull; men nu kommer ännu mera,

som just icke ålåg mig för min sysla skull.
Jag hade redan 7. a 14. dagar förut låfwat,

at samma dag i Täfte by wiga ett brudpar. Jag
hade låfwat detta, ty hwem kunde då förestäl -
la sig, at jag samma dag skulle få så många gö-
romål hemma? utom det jag gärna wille för-
tjena någon liten skärf, när jag blef påkallad;
men annars hade jag med landsfolket alsintet
at Sysla. I medlertid, hwad som war låfwad
måste jag nu hålla; så mycket mera, som min
hustru, redan på föremiddagen, hade rest dit
förut, för at kläda Bruden. Efter slutade gö-
romål satte jag mig genast i släden, som war
emellan klåckan 5. a 6. på eftermiddagen: wä-
gen wa 1 ./2. mil. Framkommen på stället war
äfwen där en kyrkogångs hustru som jag först
måste intaga, hwarpå brudparet wigdes och
bröllops måltiden skedde. Men jag war knapt
kommen ifrån bordet, så kom ett Christnings
barn ifrån samma by, som jag måste döpa. Jag
hant icke dricka Caffe förr än en anmälte sig,
som wille hafwa mig till Säfvar i Sockenbud,
så nära en mils wäg. Då jag war så nära kunde
jag icke neka mitt biträde och derigenom
nödga honom at köra hela 2. Mil längre till
Presterna wid Landsförsamlingen. Jag nöd-
gades således resa och skriftade där ett par
gammalt hjonelags folk; men när det war
skedt, så kom också där ett litet barn, som jag
måste döpa. Jag reste derpå tilbaka till bröl-
lops gården, hwarest, sedan gåfworna woro
lysta, och bruden och brudgummen woro ut-
dansade, samt bruden åfklädd och wi hade
ätit nattmåltiden, så war klåckan 5. om Mån-
dags morgonen, då jag war ganska trött och
feck änteligen komma till ro och hwilo.

Herr vice Pastorn och Comministern Nord-
lund, ehuru han hade fått slag, hade dock, före
den olyckan, fått Förslag till Löfångers Pasto-
rat; men kunde icke sjelf Predika på profdagen
derstädes; dock stod han likafult qwar på För-
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slaget. Nu tilstundade waldagen, ty bad han
mig, at hos min Swärfar utbedja dess gynnan -
de åtgärd, at i någon mån befordra hans wäl
såsom den som hade arrenderat Prestebordet
därstädes. Högst ogärna blandade jag mig i
Prestewal, såsom lagstridigt och emot samwe-
tet; men som han så mycket bad mig derom,
så nödgades jag lofwa, at skrifwa till Swärfar
härom, det jag gjorde i följande ordalag.

”S: T:
=== En sak måste jag ock hos Swärfar an-

mäla, som jag gärna hade undwikit; men som
jag är derom anmodad och hafwer lofwat det,
så kan jag det ej underlåta. Comminister
Nordlund, som påstår, at Tit: hafwer utaf
Fendrick Hamrén Arrenderat KyrkoHerde
Spanmålen; anhåller i ödmjukhet, at Tit: wid
tilfälle af upbörden deraf wille i någon mån
bidraga till hans förmån angående KyrkoHer -
de walet, hälst hos sina wänner officerare, åt-
minstone så mycket, at dessa icke måtte ar-
beta emot honom om de icke äro för honom.
– Jag hoppas, at Tit: ursäktar detta mitt an-
dragande; ty mitt en gång gifna löfte hafwer
jag ej annat kunnat än upfylla; ty jag hafwer
häldre welat tiga, ehuru Nordlunds avance-
ment skulle tyckas äfwen bidraga till min för-
mån, derföre will jag ej synas hafwa någon
del i saken. Denna begäran hindrar dock icke,
at icke Tit: i saken kan göra och låta efter be-
hag och öfwertygelse.” === Slutet.

Härpå feck jag intet swar. Nog gjorde sig
Comminist: Nordlund och hans Fru hopp om
at få röster; men det war naturligit, at de icke
gärna skulle påkalla en man, som war så sjuk,
at han aldrig mera kunde komma på Pre-
diko=stolen, ja kanske aldrig i Kyrkan; Och
hwad som de mäst kanske grundade sitt hopp
uppå; nemligen at hon war född och hade Fa-
dern, brodern, och andra slägtingar där i Soc-
ken, war just det som war största hindret,

emedan Hennes Far Ingenieuren Boström
war illa känd i Församlingen och de buro far-
hoga för hela Boströmska slägten. Altså feck
han ganska få röster.

Sedan feck jag ifrån Swärfar ett bref, som
Swägerskan Eva medförde när hon den 21.
kom åter till oss, för at bo hos oss någon tid.
Han skref först.

”Uppå min dotters Eva Christinas anhål-
lan at få resa till Umeå, och där öfwer instun-
dande Julehögtid få förblifwa, hafwer jag der-
till lämnat mitt samtycke, under förhopp-
ning, du ej illa uptager, det Eder påsändes en
så långsam gäst.” Det följande war blott Com-
missioner.

At Swägerskan war wälkommen synes af
hwad som är skrifwit pag: 179. denna Boken
angående mitt raillerie som egenteligen hörer
hit.

Hon hade också med sig ett bref ifrån min
Hustrus Morbror Comministern Erik Wid-
mark i Bygdeå, som blott innehölt Commis-
sioner.

VII. Capitlet.
Hwad wid årets slut föreföll, och
Slägt=Register.

Den hugnad jag hade öfwer Swägerskan Evas
ankomst muntrade mig ganska mycket, så-
som sagt är pag: 179. som hade bordt stå på
näst före gående sida; men denna glädjen wa-
rade så kort; anledingarna därtill will jag efter
hand anföra.

En morgon, under det jag klädde mig, sökte
jag ett par strumpor för at draga på benen;
men fant just icke något par, som jag kunde
taga på mig; jag frågte derföre hustrun efter
strumpor, och hon sökte wäl fram några; men
jag gjorde derwid den anmärkning: ”Dessa äro
ju söndriga, och dessa äro ju alla opar. Hwar

190. 
1797. 

December. 

191. 
1797. 
December.

Strumporna.

88

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:52  Sida 88



är makan till den? och till den? och till den
&c:?” Wäl sade jag sådant med någon ledsen
röst; ty jag war altid wan, at, såsom ogift, haf -
wa all ting i ordning; och sedan jag blef gift,
och lämnat all åhåga om sådant åt min hustru,
så föreföll det mig owant, när något icke war,
som jag tyckte det wara borde; Men derföre
war jag dock icke ond, och ännu mindre trätte
jag på Hustrun; utan sade blott: ”de böra ju
finnas i gården, de hafwa funnits förr;” och
sådant mer; och hwem skulle jag wäl fråga
här om om icke min hustru, som, efter min
tanka, ålåg, at antingen sjelf laga sådant, eller
låta twätta och laga när sådant behöfdes, och
isynnerhet se till, at alt wore i sin ordning, så
widt det kunde ske? Min Hustru fortfor at
söka, och war wäl något ledsen öfwer at jag
tyktes wara misnögd; men hon uptog dock
icke egenteligen illa mitt påstående; eller an-
såg mig såsom elack, utan bibehölt något när
sitt wanliga jämna lynne. Deremot blandade
Swägerskan Eva sig också deri med någon
hetta, ty hon tålde icke, at jag sade omför-
mälte ord åt Min hustru, hennes Syster, hwars
parti hon genast antog, hwilket jag wäl icke
så mycket undrade på; och således icke alle-
nast hjelpte till at söka fram strumpor, utan
också slängde och kastade dem till mig helt
otålig och misnögd med wissa utlåtelser, med
hwilka hon sade wäl, hwad jag war för en
kinkblås &c: Jag uptog detta med tålamod,
och beswarade det med ett något kalt löje,
och sade: ”Jag hafwer ju icke sagt något ondt,
ej eller ment dermed så illa; jag hafwer ju
blott welat få i ordning mina saker.” &c: Och
i sanning hade jag under alt detta icke fält ett
enda ord, som war, eller af mig war ment så-
som en förebråelse åt min Hustru, mycket
mindre för at banna Henne, hwilket också
min Hustru sjelf insåg, och derföre war nögd
och lika god emot mig såsom förr. Men Swä-
gerskan, märkte jag, tålde ganska litet, och at

hon ansåg mitt tal såsom en fullkomlig ond -
s ka, samt ansåg mig för at wara en ellak, knar-
rig, kinkig och odrägelig man, som jag måste
låta henne tro, Då jag icke kunde hind ra det.

En af dagarna före Jul, kanske också sjelfwa
Julafton, feck Swägerskan sig tillskickad,
ifrån sin Bror Jonas Gustaf i Stockholm, en
ganska wacker lång=halsduk, eller Schale, så-
som en gåfwa eller Julklapp; hwilken war ef-
ter nyaste Modet, och knapt fans någon ännu
i Wästerbotten, som hade en sådan. Häröfwer
blef icke liten glädje: ja hon blef så glad, at
hon knapt wiste till sig sjelf, och Schalen ut-
wecklades, och wändes och snoddes och syna -
des, och beskådades af Swägerskan och min
hustru, så at jag det ej kan beskrifwa. Wist
hade hon skäl at wara glad och nögd öfwer en
sådan dyrbar gåfwa, och jag unnade Henne
den af alt hjerta; men jag tyckte dock, at hon
geck för långt i sin glädje, röjde dermed sin
altför stora tillgifwenhet för flärden, fåfäng -
an, granlåt och werlds kärlek, och det mycket
mera, än hwad som kunde stå tillsammans
med en sann och ödmjuk Christendom; der-
före fant jag mig befogad, at, såsom Prest, göra
en liten påminnelse härom, det jag gjor de, så
wänligt och höfligt, som jag kunde, unge fär
med dessa orden: ”jag gratulerar Swägerskan
till en sådan dyrbar skänk; men Hon bör akta
sig, at så mycket fästa sitt hjerta wid granlåt,
werlden, och fåfängan, at hon förglömmer
gud, och hwad som hörer till en sann Guds-
fruktan.” Härpå swarte hon föga eller ingen-
ting; ty hon war för mycket sysselsatt med sin
Schal, för at gifwa sig tid dertill, eller gifwa
synnerlig akt på min wälmenta, och, som jag
tykte, nog nödwändiga påminnelse; men för-
modeligen war denna min warning henne
mishagelig.

Likaledes under Jule högtiden, som detta år
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bestod af 3. dagar, då många prädikningar höl-
los, förmärkte jag at hon war en mycket trög
kyrkogångare; ty, om jag rätt minnes, så war
hon aldrig i kyrkan, eller kanske en enda gång,
under hela högtiden; En sådan kallsinnighet
för Guds ord och gudaktighets öfning ar gaf
mig ganska ringa hopp om hennes själa till-
stånd, såsom godt, då jag dock så gärna hade
önskatt finna henne mera känslofull för Guds
ord och kärlek till frelsaren. Jag sade derföre
en dag: ”jag hade nog gärna önskat at få se
Swägerskan i kyrkan, under en sådan högtid
någon gång; men jag ser, at hon wist icke är
kyrksjuk.” Och jag tyckes minnas at hon swa-
rade: ”Hwad skall jag där göra? nog hafwer jag
sedt Stads kyrkan förr.” Wårt samtal war helt
kort i samma ton; och det oroade mig, at finna
en så nära slägtinge, så kall och liknögd för re-
ligion och guds ord, och jag hade så gärna we-
lat kunna bibringa henne ett bättre tänkesätt
härom, och lifligare känslor för gudaktighet;
men sådant tyktes mig helt och hållit saknas
hos henne; twertom woro Assembléer hennes
högsta nöje; ty sådana försummades aldrig. Jag
fant wäl, at jag dock borde något afräkna, för
hennes ungdom skull; ty hon war blott wid
pass 16. år; men fastän all ting leker för ung-
domen i den åldren, och werlden och dess nö-
jen lätt intager det köttsliga sinnet, så plägar
man dock ofta nog, just wid samma ålder, fin -
na det unga sinnet mäst bögdt för gudsfruk-
tan och det goda, ja mera än någonsin wid en
tiltagande ålder; men här war det twärt om,
såsom det mig syntes, som wärkeligen oroade
mig. Dessa båda mina påminnelser bidrogo
också förmodeligen något dertill, at hon fat-
tade om mig ett ganska ellakt begrepp och
tanka såsom wore jag en odrägelig menniska.

Men jag återgår till förhållandet emellan mig
och min hustru. I dessa dagar emella Jul och
Nyåret feck jag höra, at Fendrick Löfvenadler

hade rest till Stockholm, och widare längre
bort till sina Föräldrar, och skulle wara borta
länge; en tidning, som för mig war högst fäg-
nesam; ty blef jag ock deröfwer ganska glad
och önskade; at han aldrig måtte komma til-
baka. Icke derföre, at jag just nu mera så myc-
ket twiflade på min hustrus trohet emot mig;
ty hennes många bedyringar, och hennes god-
het emot mig öfwertygade mig så mycket om
hennes oskuld, at jag mäst altid lefde till det
närmaste tilfredsstäld och nögd; utom wissa
stunder då och då, när jag kom ihåg alla de
förr beskrefna händelser, som så lifligen hade
wäkt och stärkt mina mistankar; ty då war jag
lika så mistänksam, ängslig och orolig som
förr; och dessutom tykte jag, at hon just icke
så lätt kunde finna tilfällen till otrohet, om
hon också hade önskat något sådant, såwida
jag sällan war borta hemifrån; dertilmed tyk -
te jag också, at min hustru numera war mig
wärkeligen mera tilgifwen och god emot mig
än i början af wårt äktenskap; Utan jag glad-
des öfwer hans bortresa isynhet derföre, at
jag hoppades då lättare kunna öfwerwinna
min swaghet och blifwa botad ifrån min fa-
tala sinnes sjukdom, då jag icke mera nödga-
des se honom, emedan hans närwaro altid war
mig en nagel i ögat, såwida jag aldrig då kunde
afhålla mig ifrån, at gifwa akt på hans förhål-
lande och ögonkast, hwilket altid i en stor
mån förwärrade mitt tilstånd och ökte min
ängslan, och således war ett stort hinder för
min förbättring. Jag hade derföre icke någon
ilwilja till honom. Och jag måste tilstå at
hans frånwaro ganska mycket bidrog till min
förbättring, så at jag härefter lefde mycket
nögdare dagar än förr; utom, som sagt är, wis -
sa stunder, då jag påminte mig alt hwad som
förr hade oroat mig, eller någon ny oförmo-
dad omständighet eller händelse tilstötte,
som ånyo wäkte mina mistankar, hwilket
dock hände mycket mera sällan än förr.

gångare. 

194. 
1797. 

December.

Han reste bort.
Cit: p: 235. 

denna Bok: 195. 

90

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:53  Sida 90



Ibland under wåra enskilta samtal denna tiden
war ett ungefär sådant som anfördt är pag: 10.
och följande denna Boken. Derwid omtalte
min Hustru unga HäradsHöfding Furten-
backs förhållande. Denne hade kommit straxt
efter det jag hade rest ifrån Gumboda, till mi -
na blifwande Swärföräldrar på Nybyn, hwa-
rom se pag: 714. 6:te Boken, och körde in på
Fendriks bostället till min Fästemö, med hwil-
ken han satt och språkade en lång stund. Han
hade, förmodeligen af dagboken, sedt, at jag
war rest norrut före honom, och gissat mitt
ärende. Detta föranledde honom, at med flit
fara in till min flicka, som ganska lätt och till
och med säkert kan slutas af hans samtals
ämne, som han där wäckte; ty han började tala
om mig och på alt sätt sökte intala Henne, at
icke lysna till min begäran ifall jag friade till
henne. Han anförde derföre i denna afsigt alt
hwad han kunde komma ihog, som kunde wa -
ra anmärkningswärdt emot mig eller tadel-
wärdt. Och då han icke fant något oanständigt
eller nedrigt i mitt upförande, så androg han
min ringa födsel, min fattigdom; talte försmä-
deligt och gäckande om mitt förra giftermål;
och om mitt sätt at wara såsom tort och mind -
re behageligt, och gud wet hwad han alt på-
hittade, just såsom hwarje annan sqwaller kä-
ring. Ja han tillade, at nog kunde altid ett
myck et bättre partie tillbjudas henne än jag;
och talte emellanåt om sin sjukliga hustru, (en
Stockholms Dame) samt lät icke otydeligt för -
stå, fast dock likasom oförmärkt, at om han
blefwe Enklinge, såsom han tyktes hemligen
hoppas, så skulle han wäl icke försumma sig,
derföre borde hon, wille han säga, gifwa mig
afsked och tålamodigt wänta ännu et par 3. år
&c: Min hustru hade ej synnerligen swarat
härpå mera än få passande ord, för at ej sitta
aldeles stum och tyst. Ett sådant hans tal wäk -
te wäl någon åhoga hos henne; men gjorde
dock icke, sade hon, något djupt intryck hos

henne, utan hennes ömhet och tilgifwenhet
för mig hade altid öfwerhanden. Ett sådant
hans försök, at stöta mig utur brädet, fant jag
wara ganska illa och nedrigt gjordt, hälst som
han war gift; en hel annan sak hade det warit
om han hade warit ogift; ty i det fallet hade
det kommit an på hwilken som Flickan hade
welat skänka sitt hjerta och sin hand, då den
andra af oss hade fått låf at wara nögd dermed.
Detta wäkte dock icke någon fienskap till ho-
nom hos mig; men wäl förlorade jag mycket
af min förra aktning för honom; ej eller hade
jag minsta misnöje deröfwer, at min hustru
talte härom; utan wi språkade härom i alt för-
troende och wänskap. Nej mångfaldigt ädel-
modigare upförde sig Ingenieuren Abraham
Lindahl emot mig hwarom se pag: 319. 5:te Bo-
ken.

Likaledes omtalte min Hustru hurusom
Swärfar mycket häldre hade önskat, at den
nyss komna KyrkoHerden Giljam i Burträsk
hade kommit och begärdt min Hustru, än at
jag kom; och sådant war naturligt; ty han
hade ett någorlunda godt brödstycke; men jag
hade så tilsägandes närmast intet och Min
hustru fortfor, at hon för samma orsak skull
hade nog så snart tagit honom, om han hade
anmält sig; men då icke sådant skedde; så war
jag wälkommen, som redan en gång förr hade
anmält mig. Swärfar wäntade sedan at han
måtte komma och begära någon af hans and -
ra döttrar; men han hade icke hardiesse der-
till. Han reste wäl en gång änkom till Nybyn
för at begära Swägerskan Babba, och körde in
hos Comminister Widmark, geck ock på visi -
te till Swärfars hus i fullt upsåt at fria; men
det war honom omöjeligt at öpna sin mun,
eller få fram ett enda ord till flickan; utan res -
te åter hem igen, och kom aldrig tilbaka: och
det war mycket bättre; ty framtiden wisade
tydligt, at om min hustru eller hennes Syster
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hade fått någon af dessa nyss omnäm de twen -
ne Personer, så hade de blifwit högst olyck-
liga.

En gång under sådana samtal påminte jag
hustrun om en och annan af de förut berät-
tade händelser, för at få ytterligare förklaring
derom och således mera bestämt blifwa öf-
wertygad om hennes oskuld; och isynnerhet
hwad som angick Fendrik Löfvenadler då jag
framstälte denna frågan till Henne. – ”Kära
Wän! får jag föreställa dig en fråga? och will
du wara så god och upriktigt beswara henne?
Hafwer du icke warit kär i Löfvenadler?” Här
till nekade hon aldeles. – Jag fortfor derföre:
”Nu min Wän är du wist icke upriktig; nej säg
upriktigt: och om så hafwer warit, så är wist
icke sådant underligt; at en flicka råkar blifwa
något litet kär i någon, det sker altid och alla
dagar; ty derföre bör du ej frukta, at jag skulle
mistycka det, eller blifwa ond på dig. De twå
händelserna: den wid Forsgrens (Se pag: 141.
Denna Boken.) och hans oförtänkta warelse
hos oss, då du kom hem, Då dit ansikte så tyd-
ligt rögde dina indre känslor (Se pag: 150.
Denna Boken) äro mig helt säkra och tydeliga
bewis derpå; således måste du nödwändigt
haft någon böjelse för honom; det är oneke-
ligt, säg derföre såsom det är, utan förbehåll
och utan fruktan; det gör ju nu ingen ting.”
&c: Ännu fortfor hon wäl at neka, at hon hade
warit kär i honom, men ärkände blott föl-
jande: ”Jag kan nog hafwa tyckt, at han haf-
wer warit hygglig och artig.” Och dermed war
jag nögd, glad at jag hade fått höra någon liten
upriktighet af henne i detta fall; ty upriktig-
het hos henne i detta ämnet öfwertygade mig
derom, at alla andra hennes försäkringar och
bedyringar woro sanna och påliteliga; och så-
ledes bidrog sådant också mycket till mitt för-
bättrande. Jag gjorde sedan icke några widare
påståenden och förfrågningar härom; men

war dock innom mig fullkomligt öfwertygad
derom, at hon åtminstone haft tycke och nå-
gon liten kärleks böjelse för honom. Och hen -
nes nekande förklarade jag på det sättet, at
Hon antingen icke wågade säga sanningen, af
fruktan för skadliga fölgder hos mig, eller
trodde hon, at sådana känslor, nu mera, hos
henne woro förbi och öfwerståndna, som de
också, utan twifwel, wärkeligen och till det
närmaste woro, eller ock trodde hon icke sjelf,
at de så mycket woro rotade hos henne, eller
ens förmärkte eller kunde förmoda, at det war
wärkeliga kärleks rörelser hos Henne; eller
mente hon at det blott war ett lätt obetydeligt
tycke för honom, eller såsom hon sjelf yttrade
sig, at hon tykte, at han war hyglig och artig.

En annan orsak, som ofta wäkte och under-
höll min oro och sinnes sjukdom, war en in-
wärtes sjukdom. Jag hafwer förut pag: 373.
5:te Boken, berättadt, huru jag hade fallit, och
deraf fått gikt plågor i högra låret, som något
litet plågade mig i twå år och kanske något
mera. Nu när min sinnes sjukdom börjades;
så snart jag blef ängslig och orolig, så flyttade
gikten sig i bröstet, han hölt sig wäl i dess ytt -
re delar, men isynnerhet i Sternum,25 i bröst -
brosket framtill; ofta satte han sig just åt hjer-
tat; och man kan lätt finna huru lätt sådant
wäkte min ängslan och oro; ty så snart han
ansatte hjertat, så kom jag ihog mina sorge
ämnen som derigenom tiltogo; och twärtom:
så snart någon omständighet ånyo wäkte mi -
na mistankar och följakteligen min ångest,
så hwips ansatte åter gikten straxt hjertat;
hwilket fortfor i 2. a 3. år, hwilket jag flera
gångor tydeligen kände. Och det war märk-
wärdigt: i samma mån, som jag återwan mitt
sinnes lugn, i samma mån uphörde också gik-
ten at wistas i bröstet.

Utaf det jag ofta fant, at min hustru war myc-
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ket god och eftergifwande, så föll jag ibland
på den tankan, at hon, såsom af naturen god,
icke ägde nog sinnes styrka at göra motstånd,
eller afhålla en djerf förförares tiltagsenhet,
som också oroade mig mången gång; helst de
stunder, som woro för mig swårast. Detta
gjorde, at jag en gång beslöt, at pröfwa henne
huruwida hon också kunde tåla någon wärke -
lig oförrätt af mig. Jag tog mig derföre anled-
ning af något at wisa mig misnögd, talte något
sträft med henne och under det samma be-
falte jag Henne strängt och alfwarsamt något,
som just icke war så artigt af mig, eller som
aldraminst passade Henne at göra; jag mins
nu icke mera hwad det war. Detta upptog hon
såsom sig borde, och swarte alfwarsamt och
stadigt; at Hon icke fant sig befogad, at lyda
en sådan befallning. Detta swaret gjorde mig
glad och nögd, ty jag tykte mycket derom;
men jag wille för ingen del låta henne märka
det, på det hon icke måtte förstå at denna min
befallning war ett prof på Henne, och således
med flit framstäld; derföre wände jag mig
straxt ifrån Henne, utan at säga ett ord, på det
hon icke skulle se mitt upklarnade ansigte,
geck en gång eller par omkring gålfwet, lika-
som hade jag warit misnögd, och geck så ut
för en helt kort stund, hwarefter jag kom in,
och låddes hafwa glömt och förgätit altsam-

mans, samt bemötte henne med wanlig God-
het och höflighet; icke eller lät hon märka nå-
got widare misnöje häröfwer. Detta hennes
förhållande härwid, tillika med hennes alf -
warsamma sjelf=förswar, som är omtaladt
pag: 121. denna Boken; gjorde en hälsosam
wärkan hos mig; ty jag feck deraf det hopp
och den öfwertygelsen, at Hon nog ägde ener-
gie och förmåga at wisa snushanar ifrån sig
om det behöfdes.

Under mina bedröfwelsers stunder tänkte jag
också mången gång. Så will nu Gud straffa
mig, för det, jag så litet hafwer bedit Gud om
hans wälsignelse och hjelp, och om en säll och
lycklig sammanlefnad i en framtid. m:m: Ty
som jag wid mitt förra gifte icke wiste utaf
någon sorg eller motgång, så trodde jag mig
förwäl och kom för ingen del ihåg, wid mitt
sednare gifte, at någon swårighet eller något
ondt skulle kunna möta mig, aldraminst då
jag förenades med en så wärdig, god och hygg-
lig maka. Men Gud wille wisa mig, at då man
gör sig som säkrast, så är olyckan för dörren,
och at utom Guds bistånd och bön derom, så
står menniskans wälfärd på alt för swaga föt-
ter samt, at han wille pröfwa mig till någon
förbättring, och till så mycket större framtida
lycka och sällhet.

befallningen.

199. 
1798.26

December.

Gjorde mig 
för säker.

200. 
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VIII. Capitlet.
Winter Händelser.

Swägerskan Eva fortfor at wara hos oss ännu
en tid. Hon hade lånt utaf mig en 16. sk:s Se-
del, som anmärkes till uplysning likasom i
förwäg. Nu war allmän och stor Assemblé be-
ramad till den 5. oberäknad alla dem, som
nyss förut, Nyårsdagen, wid Jul och förut ha -
de warit hållna. Som jag tyckte, at swäger-
skans altför öfwerdrifna begär efter Assam-
bléer och dans geck altför långt, så fruktade
jag, at det hos henne torde qwäfwa alla goda
känslor åtminstone till någon mån, som myc-
ket kunde wara skadligt för Henne i en fram-
tid; så tilstår jag, at jag önskade till någon del
kunna qwäf wa detta häftiga begäret hos
Henne. At Hon, såsom ung fant deruti nöje
och behag, det undrade jag wist icke uppå,
och war aldeles icke emot at hon geck dit;
men jag önskade, at sådant måtte ske mera
modererat, eller blott såsom en handling, för
at på en stund, muntra sinnet, och at derwid
icke förgäta at tänka på hwad wigtigare och
angelägnare wore. I en sådan afsigt, och kan -
s ke äfwen för at i någon mån pröfwa henne,
men i sanning dock mera för at narras och
gyckla, hölt jag ungefär följande små tal till
Henne, under det wi klädde oss på eftermid-
dagen, för at gå till Assambléen, ty jag måste
äfwen gå dit ehuru jag wist icke hade lust der-
till; men dock för at beledsaga mina Fruntim-
mer dit; hwilket samtal jag framförde wist
icke med någon sträf ton, eller såsom mis-
nögd dermed, utan snarare på ett skämtsamt,
men dock tillika på ett alfwarsamt sätt; näm-
ligen: Sedan jag hade på något sätt wäkt frå-
gan eller tale ämnet, och likasom frågt Swä-
gerskan, om någon ting wore, som i Swäger-
skans tycke kunde öfwerwäga Assemblé nö-
jet och hwarföre hon skulle wilja häldre wara
hemma ifrån Assembléen; så tillade jag: ”Jag

gifwer Swägerskan en Riksdaler, om Hon är
hemma ifrån Assembleen i dag.” Jag hant
knapt wäl uttala dessa orden, förrän Swäger -
skan ryckte en 16. sk:s Sedel upp utur sin kjor-
telsäck, slängde den i argheten och med det
mäst utmärkta förakt, på borde och sade i det
hon hånligt wände mig ryggen: ”Se där haf-
wer Swåger sin plåt Sedel.” Detta högst oar-
tiga och owäntade upförande smärtade mig
på det aldra högsta, ja så, at mina ögon fyldes
af tårar; ty jag mente wäl, ja äfwen med detta
mitt löfte, som war af mig sagt icke så mycket
på fullkomligit alfware, som icke mera på
narreri, dock med det beslut, at ifall hon hade
tagit mig på orden, så skulle jag fullgöra mitt
löfte. Med ett ord jag wille henne i själ och
hjerta alt wäl och godt; och mitt samwete sa -
de mig, at jag i hufwudsaken war oskyldig;
och låt wara, at mina ord icke föllo så artiga
och höfliga, dem hon säkert uttydde såsom
hånliga, hwaröfwer hon wredgades och hölt
sig för stor, at emottaga en sådan förbehålls
gåfwa af mig, borde hon wäl ändock, om så
hade warit, bemöta mig på ett sådant sätt! Jag
led derföre en djup smärta, som ömt sårade
min innersta själ, och swarte icke ett ord der -
på, utan sökte blott at för Swägerskan dölja
min djupa smärta och mina tårar, som jag
omöjeligen förmådde återhålla. Eller ock
kanske jag sade: ”Ach kära Swägerska! hafwer
jag wäl förtjent ett sådant bemötande!” Jag
satt härunder på en stol och min hustru hölt -
på at laga mitt hår och stod således framföre
mig: Det war då för mig en ljuf wederqwäck -
else; at få dölja mitt ansikte och mina tårar i
min hustrus sköt eller emot hennes bröst, hos
hwilken jag sökte tröst och medlidande och
ett ömt deltagande; och som också bemötte
mig med den största godhet och wälwilja, fast
i tysthet och oförmärkt, dels med några wän-
liga hwiskade ord, och dels med ett ömt be-
mötande annars, som war för mig en ljuf lä-
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kedom för mitt ömt sårade och förfördelade
hjerta. Efter denna stund undwek jag på alt
möjeligt sätt, at säga något enda ord, som
skulle kunna wäcka Swägerskans förtrytsam-
het eller misnöje, icke allenast nu utan också
i en framtid när wi woro tilsammans, an-
tingen hos oss eller hos Swärfäldrarne; ty så
snart jag, under skämt eller annat wänligt
samtal, förmärkte aldrig så litet misnöje hos
Henne, så återhölt jag, mången gång, med
största sorgfällighet mina tiltänkta yttran-
den: och war innom mig sjelf högst glad at
hon icke war blifwen min maka; ty jag fant
at hennes sinnelag och mitt aldeles icke kom -
mo öfwerens. Det war icke blott för sin del,
som hon war så snart färdig at bryta ut i
owilja; utan ock om jag råkade säga blott ett
halft mindre wänligt ord åt min hustru, så-
som nämnt är pag: 191. Denna Boken; hwilket
wist hände twå till tre gångor sedan. Hon war
wist icke elakt sinnad, utan i sjelfwa wärket
ett klokt och wettigt fruntimmer; men, utom
det at hon hade något hastigt sinnelag, så lärer
orsaken, hwarföre hon war så ömtålig emot
mig; hafwa warit hennes förut fattade tankar
och inbillning om min förmenta knarrighet
och ondska, hwartill hon trodde sig wara för-
anlåten icke allenast af hwad jag hafwer an-
fört ifrån pag: 191. till 194. Denna Boken, utan
också lärer, utan twifwel, mitt myckna och
kanske öfwerdrifna skämt med Henne första
dagen hon kom till oss, hafwa redan wäkt nå-
gon känsla af owilja emot mig, som hon wäl
då aldeles icke lät märka, eller som jag då i
mitt owanligt glada lynne kunde förmärka
hos henne; Men som dock förmodeligen war
det första olyckliga fröet till hennes owilja
emot mig. Jag tänkte derföre mången gång:
Så hastigt förswan min glädje den jag hoppa-
des ständigt få njuta i min Swägerskas muntra
Sällskap, där jag utan twång, kunde få skämta
något litet och muntra sinnet då och då; men

utfölt helt annorlunda; och jag har ju blott at
skylla mig sjelf derföre, som geck för långt
dermed första qwällen, och då njöt glädjen
utan alt mått och sparsamhet.

Twå dagar efter denna händelsen wille jag
försöka, at på något sätt wisa min wälwilja
emot Swägerskan, eller på något sätt inställa
mig hos Henne åter och godtgöra mitt förra
fel, om det war något; ty föreslog jag henne
at göra en lustresa till Glasbruket, för at bese
det; emedan jag wiste at Hon hade aldrig sedt
något glasbruk. Jag androg saken med all wäl-
wilja, at wi alla tre skulle resa och at jag ville
bestå skjutsen. Men jag feck kort afslag till
swar; ty Hennes sinnesstämning war nu så al-
deles emot mig, at hon omöjeligen wille
emottaga någon wälwilja utaf mig. Jag tillade
då blott: ”Jag bjuder Swägerskan i största wäl-
mening; men jag finner, at min wälwilja blif-
wer alldeles försmådd.” Och dermed feck sa-
ken wara.

Derefter lefde wi tämmeligen förnögdt och
lungt tillsammans så länge Swägerskan war
hos oss, så at jag trodde, at hon nu mera efter
hand hölpå at förgäta hwad förr hade warit,
eller om hon just icke kunde alde les öfwer-
winna sin en gång fattade fördom emot mig,
hoppades jag at hon åtminstone war färdig at
fatta någon wälwilja emot mig; och afpruta
något af sin ogena tanka om mig. I slutet af
Månaden eller circa den 23. skulle hon resa
hem tillika med sin Bror Nils Jacob, som nu
war hos oss då wi wid afskeds tagandet woro
å ömse sidor glada, och för min del hyste och
wiste jag emot Henne helt upriktigt all wän-
skap och wälwilja, ty Hennes owilja emot mig
war jag ganska willig, at både förlåta och för-
gäta. Wi fölgde Henne båda i portgången, där
hon satte sig i släden, och hwarest wi ånyo
togo ett wänskapsfullt farwäl; och när Hon
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körde bort fölgde wi med utpå torget och
stodo en liten stund och sågo efter henne.

Derefter wände wi oss om för at gå in igen,
då jag i portgången feck se ett litet ihopwikit
papper, som låg tätt intill medspåret just där
släden hade stått; Jag tog det så upp och sade
till min Hustru: ”Hwad är det här?” och fant
det wara ett litet bref till mig. Jag bröt det
icke upp förr än jag kom in i rummet, där jag
straxt läste det; men huru flat blef jag icke,
när jag fant det wara af följande innehåll!

”Min Kära Pehr Ers son, ni är en djewuls nöt.

betyder troll.

Jag har i ljuset sammandragit, det som länge
i mörkret warit at Ni i stället för byxor skulle
haft stubb på Er r–f, Jag kan säga er in: kära
P. E. S.27 att allmänheten skrattar åt er dumma
och enfaldiga lära och Predikan Ni är en oför-
nuftig menniska bannor och hat har ni utös-
tat emot inwånarne men nu kommer den
som går med twenne laddade Pistoler och är
ärnader lossa på Herr P. E: S. Märk detta då du
kommer för rätta, Ni liknar fan mycket” (ett
ord som inte kunde läsas.) === Å andra sidan
ett stort kors öfwer hela sidan.

”                                  Ni troll 
Ni troll Ni troll 

Ni troll

Orden står at läsas uti Pauli Kappråck 25. ===
på knapphålet i storfickan.”

Här stodo wi nu båda helt förundrade och
min Hustru blef också något förwånad, och
jag kunde wäl ock icke annat än mistycka det,
samt anse det för något förargeligt; men det
rörde mig dock föga, hwarföre jag blott sade

med en liknögd ton: ”Detta hafwer ingen an-
nan gjordt än Swägerskan Eva; Jag hade wist
icke wäntat sådant af henne.” Min Hustru
wille då förswara Henne och sade: ”det är in-
tet möjeligt, hon har ett godt wett och hafwer
således icke kunnat göra sådant.” ”Hon må
hafwa så godt wett Hon än kan, så är det än-
dock ingen annan än Hon som hafwer gjordt
det”, inwände jag; ”ty alt bewisar det: tiden
när det fans, och stället där det låg ådagalägga,
at Hon hade smutslat det utur hand när Hon
satte sig i släden, för at lättare undgå mistan-
kar, för hwars skull Hon icke wågade lämna
det efter sig inne i rummet; och icke eller
kunde Hon resa utan at hafwa det nöjet at
låta mig weta Hennes tänkesätt om mig: Det
samma bewisar äfwen både stylen, som är lik
Hennes, och äfwen styliseringen: lägg nu här-
till Hennes förut mig wista ogenhet, så tyckes
saken wara fullkomligen klar. Men” tillade
jag, helt lugn och saktmodig, ”Jag förlåter
Henne altsammans, ty hon är ett barn, som
intet förstår bättre; ty Hon är icke wan at be-
döma meniskorna annorlunda än efter första
utseendet och första intrycket hos sig.” Hus -
trun, som ingen ting hade at inwända emot
dessa skäl, swarade: ”Hafwer Hon gjordt det,
så war det högst illa och owäntat gjordt af
Henne; Hon är nu icke så barn nu mera, Hon
hade bordt weta bättre; derföre kan jag ej
gärna tro det.” – ”Ja” fortfor jag, ”hwad är Hon
annat än barn ännu; låt wara at Hon hafwer
ett godt naturligit wett, så hafwer Hon ju
ingen erfarenhet, och hafwer aldrig förr warit
hemifrån; Huru lätt förwillas hon icke der-
före af första känslan och intrycken: jag är
derföre fult öfwertygad om at Hon är uphof-
wet härtill och lämnat efter sig brefwet; och
jag kan icke eller finna, at Hon kan hafwa
haft någon medhjelpare at skrifwa det.” Så-
ledes förblef jag i den öfwertygelsen, at det
war Swägerskans bref. Ty ifrån någon annan
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kunde det knapt wara; ty då skulle det förut
wara kastat i porten; och i det fallet war det
nästan omöjeligt at icke någon af de många
gående och kommande skulle hafwa sedt det
förut och funnit det; och ingen karl stil war
det; och någon annan qwinna kunde det icke
eller wara, så framt Hon icke war i samråd
med Swägerskan. Wäl kunde det wäl gifwas
någon glop i Staden, som kunde hafwa haft
lust at gläfsa; men jag wiste dock icke åf nå-
gon sådan, som jag med minsta skäl kunde
mistänka; föröfrigit, föreföll det mig som om-
dömet om mina predikningar och isynnerhet
hotelsen om pistolerna, wore af Swägerskan
anfört för att så mycket lättare hänleda mis-
tankarna ifrån sig. Jag lärer då wist icke tagit
miste när jag trodde at Swägerskan ensam
war uphofwet till detta brefwet. Men detta
oroade mig dock mångdubbelt mindre än
Händelsen med plåt Sedeln, (se pag: 207. och
208. näst ofwanföre) icke eller blef jag ond
på Henne; utan jag öfwersåg altsammans helt
lungt, dels af redan anförda skäl, dels ock för
det jag fant at hon war för ung och oärfaren
at bedöma mina predikningar. Och hwad pis -
tolerna angeck, så hade jag derföre alls ingen
fruktan eller rädsla för det jag wiste at hotel-
sen kom endast ifrån Swägerskan; och om
också någon annan wore uphofwet dertill, så
lefde jag ändock lika trygg, och geck både i
ljus och mörker, i sällskap och ensam, helt
oförskräkt på Stadens gator. Men at Swäger -
skan kunde gå så långt i afwoghet emot mig,
det förundrade mig; Dock kom sedan en tid,
då hon hyste helt andra tankar om mig, hwa-
rom framdeles om jag lefwer så länge.

Ibland de bref som denna tid i början af Måna -
den bekommos war ett ifrån Swärfar till Min
Hustru, som blott angeck Commissioner.

Swåger Jonas Gustaf i Stockholm skref
följande muntra bref.

Ibland Nyårs önskningar, följande: === ”styf
befordran; en liten, som ropar pappa, med
mera. === Tack för i somras, för god fågel, fet
åhl, färsk lax och såwidare. Jag hafwer skrif-
wit till din stadiga hustru, hon behagar ej
swara mig; jag hafwer ordat till din hoppande
Swägerska, men hon tiger; jag gifwer derföre
Damerna hin, och håller mig rent af till kar-
lar; af dem torde jag få weta om pästen ragas-
sat28 i Umeå, och på 6. weckor === ödelagt
hela Staden och dödat alt qwikt. Om un -
der dansande någon swettig flåsande warelse
skulle komma ihog den kalla sakta wand-
rande Turdfjäll, så kan du säga at han lefwer
sig likt, at Stockholm är sådant som förr, litet
penningar och många galenskaper.” == Co-
missioner och hälsningar.

Swägerskan war ännu qwar, som således
feck höra de hällsningar som angingo henne,
hwarefter jag beswarade brefwet.

Swåger Nils Jacobs bref i slutet af måna-
den innehölt utom Commissioner endast föl-
jande: ”Sedan Syster Eva fått weta, at det war
kalas hos Åbergs den omtalte dagen hafwer
jag fått många förebråelser för min enwishet;
men hwad hjelper det.” Hälsningar &c:

Förebråelsen war för det Hennes Bror hade
så mycket påskyndat hennes afresa ifrån oss,
så at Hon icke feck wara med på kalaset; så-
ledes woro äfwen andra än jag henne till
mehn och motståndare. Brefwet beswarade
jag snart.

Min Wän Häggqvist skrifwer:
”Detta brefwet skickar jag med en renhå-

rig Swensk, min hederwärda Patron, som nu
gör en pelegrims resa till Umeå.” === Nyårs
önskningar och at jag måtte få en arfwinge.
=== sedan nyheter. ”Nu hafwa Umeå Boerne
hördt 2:ne Prof Gubbar och snart den 3:dje.
(Lector Ström, Prosten Hoverberg, och Pros-
ten Harlin) Hwad tyks? jag tror ej at de skola
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wara mycket misnögda med någondera; de
äro alla rena Theologer, Ingen Kanthian, den
sista är den bästa. Jag hafwer hört sägas, at
Umeåboerne tänka begära Berlin till den fjer -
de; om så sker, så får Ingen Pastoratet af de
föreslagne, aldraminst Berlin; utan då blir det
en Notarius Lindeström i Stockholms Con-
sistorio eller någon annan Hofpredikant, det
har jag hört. Låt mig öppenhjertigt weta
hwad som hörs, det skal ingen få kunskap der -
om; låt ej eller någon weta hwad jag skrifwer:
Wi hafwa en Consistorialis i spelet, som kan
wärka på wår lycka. (detta må wisa huru i så-
dana angelägna och wigtiga saker planeras
långt förut och arbetas af wederbörande.)
Hwad tycker Bror om Edling?” === Frågor
om Nyheter och slutet.

Jag beswarade straxt brefwet, och hans
frågor; och om Edlingen får jag framdeles
yttra min tanka.

Af d:n 17. feck jag också ett bref ifrån ho-
nom af följande innehåll; men skrifwit på La-
tin.

=== ”Om du med hustru och arfwingar i
det fördolda mår wäl så gläder det mig. ===
Jag gratulerar mig högeligen, at i dig äga en
god wän.” === Han wäntar snart få höra hu-
ruwida Berlin blifwer den 4:de Profpredikan-
ten i Umeå. === Han anförer sin förhopp-
ning om Collegatet i Hernösand och frågar
Om Stecksén söker det samma? === Om en
nyss blefwen ledighet i Nora och slutar med
hällsningar.

Trettonde dag Jul war jag på något ställe i säll-
skap med Herr Comminister Häggström. I
något samtal, som på långt håll tycktes angå
mig, och hwars ord och innehåll jag nu mera
icke mins, yttrade han sig i dessa orden: ”Nog
är jag öfwertygad hwad Bror angår.” Dessa or-
den wista jag icke huru jag skulle förstå; de
tycktes angå mig och mitt hus, eller syfta på

något rykte om oss, ianseende till hwilket han
tog mig fri, då natturligtwis min Hustru wore
den som saken angick; men jag wågade icke
fråga upp saken af fruktan at få höra något,
som för mycket kunde smärta mig. Det war
då naturligit, at mina förra griller om min
Hustru, åter wäktes och tillika med dem, äf-
wen min sorg. Dock öfwerwant jag den snart
och lätt nog, så at saken icke gjorde mig myc-
ken oro. Hwad jag såsom någorlunda wist hä-
raf kunde sluta war, at något rykte om oss
geck omkring, men hurudant det war kunde
jag icke weta. Men tanken; at ingen kunde
wara fri från sqwalret, och at lysna derefter
wore at göra sig sjelf olyckelig, man kunde ju
likafult wara oskyldig, tilfredsstälde mig
snart.

En Repslagare Jacob Höjer war nu blefwen
sjuk, och kallade mig till sig på Sockenbud;
och undrade jag derwid derpå, at han skick -
ade häst efter mig, som sjelf icke hade någon,
och då sådant aldrig war brukligt i Staden, ty
denne war ej större, än at jag kunde gå hwart
som hälst, det jag ock altid gjorde. Jag for då
till honom och fullgjorde hwad mig som Prest
ålåg, och for åter straxt hem igen. Icke långt
derefter råkte jag Comminister Häggström,
som frågte mig: om icke jag war hemma den
och den dagen? som jag bejakade; Han fort-
for: ”Repslagaren Höjer skickade en häst upp
på landet och wille hafwa en Prest derifrån
den dagen till sig på Sock enbud; men som wi
fingo höra, at budet icke hade warit till Bror
och wi wiste at Bror war hemma, så hade de
tilsagt budet at kalla mig till ett sådant Sock -
enbud, som det egenteligen ålåg at det för-
rätta.” Och på budets påstående at Höjer icke
wille hafwa mig, utan någon af Lands Pres -
terna, hade de swarat: ”Han hafwer sin Prest
i Staden, som är en skicklig Prest och gör sin
sysla ordentligt; han hafwer således ingen or-
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sak, at gå honom förbi när han är Hemma; så-
ledes måste Ni fara till honom; sådant är blott
skelfswåld, at så förakta en skicklig man;” Och
således nödgades han dock till slut skicka ef-
ter mig, och nu undrade jag icke mera hwar-
före han skickade häst efter mig. Jag sökte se-
dan utgrunda hos mig sjelf, hwarföre han så
wille gå mig förbi, och fant snart, at orsaken
måste hafwa warit, at utom det, at jag wid så-
dana tilfällen altid sökte, at wäcka samweten,
hälst hos wissa Personer, hwilkas lefnad jag
kände för mindre ordentelig, som säkert gjor -
de mången fruktande för mitt samtal, så mås -
te det warit förnämsta orsaken, at han wiste,
det jag kände wissa hans ungdoms förhållan-
den i Stockholm &c: hwarom han icke wille
blifwa påmint; utan såwida han trodde, at
Lands Presterna icke skulle känna något så-
dant, så önskade han få någon af dem till sig.
Efter någon tid derefter dog Höjer i sina bästa
år.

Hos Bruks Patron Åberg war Calas den 23, då
jag, wid bordet, satt bredewid Handelsman
Bränström, som då Pounch och Bischaufs Bå-
larne kommo in anmanade mig at skrifwa en
wers öfwer dem, och gaf mig papper och bly-
artspenna dertill, då jag skref wersen N:o 76.
i mina poetiska arbeten, sådan som den i hast
och in promtu kunde blifwa.

Såsom owanligt will jag anföra, at när jag en
dag, midt i Februarii Månad, då jag reste norr -
ut i något Sockenbud, så feck jag se en sjöfogel
sitta på isen wid sandbäckens inlopp i Elfwen;
Han war mig så nära, at jag altför lätt hade
kunnat skjuta honom om jag hade haft bössa.
Och som jag mistänkte, at han måte wara
skadad i sina wingar, så at han ej wäl kunde
flyga, så steg jag upp utur släden, för at för-
söka at hastigt springa på honom och så taga
honom fast; men han flög genast bort och då

såg jag at det war en knipa. Förmodeligen
hade hon hittils, i denna winter, uppehållit
sig i någon fors=öpning uppe i Elfwen, och
som watten hade framrunnit utur sandbäc-
ken ofwan på Elfwens is och sedan tilfrusit,
så hade hon ansedt denna bara isen, för en
wak och så slaget ned derpå, när hon kom fly-
gandes. En rar fogel denna årstiden.

Ifrån Rector Sædenius i Pitheå, som anmo-
dade mig, at af wederbörande Prester utaga
och öfwersända Enke=hjelpen åt hans Syster,
det jag genast gjorde, så långt det kunde fås
och beswarade brefwet den 16. i samma må-
nad.

Twenne bref ifrån min Swåger Nils Jacob
innehöllo blott Commissioner.

Äfwen ett bref ifrån Swåger Jonas Gustaf i
Stockholm, men dess innehåll war ej af något
synnerligt wärde.

Ifrån Consistorii Notarien Olof Lindahl
feck jag följande bref.

”Uppå befallning får jag begära, at Tits ge-
nast efter inhändigandet af Ven: Consist: hos-
gående bref, innehållande Utslag uppå an-
sökningen om Fjerde Prof Predikanten i af-
seende på Pastors ledigheten i Umeå igenom
Klockare Post === besörjer, at berörde bref
ofördröjeligen aflämnas till Herr Comminis-
ter Häggström wid Umeå Lands Församling.”

Hwilket genast expedierades. N:B: v: Pastor
Nordlund, som först blef v: Past: efter Prosten
Eurenius hade fått slag, hwarföre Comminis-
ter Häggström nu war blefwen v: Pastor, som
d:n 4. Mars lät mig i Kyrkan, efter skedd kun-
görelse, upläsa nyss omrörde Utslag.

Åter twenne Commissions bref ifrån Swåger
Nils Jacob; Men i det förra skrifwer han at
fyra af de till mig sända torskar woro en gåfwa
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till oss, hwilka woro de första af den sorten
fiskar, som jag hade fått i mitt hus.

Ifrån Min wän Häggqvist hade jag ock
bref, i hwilket han frågar om KyrkoHerde wa-
let i Umeå och flera å bane warande beford-
ringar, och lämnar underrättelse om sådana i
Ångermanland. &c: Han hälsar mig också
Specielt ifrån KyrkoHerden Harlin i Nätra,
med begäran at underrätta honom om walets
utgång. m:m: På hwilket alt jag straxt lämna -
de honom swar.

Comminister Dynæsius i Själevad skref mig
till i följande owäntade ämne.

”Då jag njutit flere prof af min Herr Brors
wänskap har jag, utan at tro mig förolämpa
den, nu åtagit mig, at å Ullbergs wägnar göra
Bror besök i ett ämne, som rör honom och
Jungfru Öhman. Min Bror Känner den för-
bindelse, som under Hennes förra tjenstetid
Här i Själevad dem emellan skedde och äfwen
orsaken dertill. Sedan nu Ullberg fått när-
mare kännedom af alla Hennes egenskaper,
säger honom nu hans mera mognade för -
stånd, huru högst olycklig han är, at wara fäs-
tad med en sådan menniska. Saken är nu den,
at på något sätt kunna uphäfwa förbindelsen.
Jungfru Öman sjelf finner ock nyttigare, at
nu genast få emottaga en Summa penningar,
än förgäfwes wänta på Ullbergs Person; ty för-
bindelse skriften säger icke, när den skall full-
bordas, utan med wilkor, när han will göra
det: således wore wäl icke mera wunnit, än
blott afhålla honom från en annan, också på
Hennes sida. Detta förutser äfwen Jungfrun,
och derföre begärt af sina anhöriga tillstånd,
at göra och låta i denna sak.

Nu min bästa Bror! är det den nytta jag will
draga af Brors wänskap, at Jungfruns anhö-
riga, som säkert rådföra sig med Bror i denna
affair, måtte tilstyrkas at lämna den äskade
tillåtelsen, så widsträkt, som till ändamålet

tjenar: ty i annor händelse kan icke Ullberg
lämna en enda styfwer, och då är Hon ju myc-
ket sämre belåten. Min bästa Bror ledsnar för-
modeligen med så långa deductioner, och kan
kanske mistänka mig för mycket partisk;
men jag försäkrar, at det är endast en billig
medömkan öfwer Ullbergs iråkade olycka,
som nu snart sagt, twingar mig, at göra Bror
beswär, och härmed åsyftas ingalunda Hen-
nes skada, ehuru hon säkert war mera wål-
lande till förseelsen, än han; utan ett skäligt
skadestånd. Om hon wore en beskedlig men-
niska, hade aldrig denna utwäg påtänkts af
Ullberg, och minst understödd af någon an-
nan; Men oss emellan sagt, är hon det största
ludder, som kan gifwas. Ett säkert bewis härå,
finner man ju der af at hon denna tiden på
året är drifwen från Billmark; för sitt wackra
förhållande kom hon äfwen från Min Swåger
m:m: Är det då obilligt at en, utom denne för-
seelsen, till alla delar beskedlig yngling måtte
hjelpas, och de hjelpas äfwen bägge på det sät-
tet.” Slutet.

”P: S: War gunstig och lät mig weta Brors tanka
härom, ===. Anhålles at detta genast brännes
upp, åtminstone icke wisas för någon.”

Detta brefwet war mig högst obehagligt och
aldeles oförmodat af Ullberg, at så tillintet-
göra alla sina heliga löften och försäkringar,
så högtidligt gifna i min närwaro. Ty twå år
förut, ungefär i Februarii, kom han en dag till
mig tillika med denna Jungfru Öhman, och
med mycken ömhet och angelägenhet om-
förmälte. 1:o At de hade trolofwat hwarandra
hwarom upwistes förenings skriften; at de
hade tjent tillsammans hos någon i Själevad,
han som Informator, och hon såsom husjung-
fru; men som han ännu, såsom blott Gymna-
sist eller nyss blefwen Student, icke kunde
fullborda äktenskapet, så bad han mycket an-
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gelägit 2:o at Hans Fästemö, som nu befans
wara i wällsignadt tillstånd, måtte såsom hans
blifwande hustru i Kyrko tagas, efter förloss-
ningen, och han i Kyrkoboken såsom barnets
Fader anteknas, och låfte heligt at owedersä-
geligen äkta modren, så snart han finge en
syssla, hwarmed han kunde föda sig och de
sina. Jag trodde då honom på hans ord, och
tykte aldeles icke om deras oartiga förhål-
lande; men såg med wälbehag den ömhet han
wisade emot henne, och den beredwillighet
han ådagalade at wilja godtgöra sitt fel. Han
utbad sig högst angeläget, min wälwilja och
hjelpsamhet emot henne, samt reste tillbaka
och lämnade sin Fästemö hos Hennes Bror.
Och sedan, när tider dertill inföll, intog jag
Henne i Kyrko, såsom Ullbergs blifwande
hustru; men war oförsiktig nog, at icke taga
skrifteligt af honom angående hans enträgna
begäran om Hennes Kyrkotagning på sådant
sätt, ej eller tilkallade jag något wittne, till at
åhöra denna hans begäran.

Föregående bref kunde då ej annat än på det
högsta mishaga mig. Jag tillkallade wäl Hen-
nes Bror och föreläste honom brefwet; men
han kunde ej annat, än wara misnögd dermed,
och wille icke samtycka till Ullbergs begäran.
Jag skref derföre ett sådant swar, som härmed
öfwerensstämde, hälst, om jag mins rätt; den -
na Jungfru Öhman, som sedan hade åter wa-
rit någon tid i Själevad, nyligen war åter Hem-
kommen, och aldeles icke wille finna sig uti,
at så uphäfwa den en gång af honom ingågna
förbindelsen. För min del skref jag också, at
hans begäran nu icke allenast war obillig,
utan också mindre anständig; at sedan han
hade skämt flickan och låtit Henne, såsom
sin blifwande hustru i Kyrko tagas, han nu al-
deles wille öfwergifwa Henne och lämna
Henne och hans egit barn åt wanheder och
elände; samt at han nu, nesligt nog, hade sökt

sig en undanflygt i ett twetydigt ord i före -
nings skriften, som wist icke war påtänkt när
den upsattes, utan blott tilfälligt wis råkte
falla litet twetydig, hwilket alt icke tyktes ut-
wisa en hederlig mans höfwa &c: Detta mitt
swar måtte icke hafwa fallit dessa Herrar be-
hageligt, efter jag icke feck något swar derpå.

För sammanhanget skull will jag nu anföra
fölgderna häraf, som egenteligen höra till
sommaren. Ullberg ankom då änkom till
Umeå, i afsigt at accordera sig fri ifrån Öh -
manskan. Jag förehölt honom då helt uprik-
tigt det mindre hederliga i hans upförande;
at sedan han icke allenast hade häfdat flickan
och ingått med Henne trolofning, samt låtit
Henne i Kyrko tagas såsom sin blifwande
hustru, så wille han dock nu uphäfwa altsam-
mans, m:m: Han förebar och inwände, at hon
war nog så mycket wållande till förseelsen,
som han; och om han då hade kändt henne så
wäl, som nu, så hade Han aldrig gifwit henne
ofwan förmälte förenings skrift, ”som dock
icke så aldeles förbinder mig” fortfor han; ”ty
jag hafwer deri icke låfwat fullborda äkten-
skapet med Henne förr än jag såg mig det
kunna göra; Och som jag nu mera omöjeligen
kan gifta mig med henne, så är det ju bättre
at wi uphäfwa altsammans; Hon blifwer ju
också sjelf dermed mycket bättre belåten, än
at hon får ingen ting, och hindrar blott mig
och äfwen sig sjelf at blifwa lyckliga; utan
blott bereder bådas wår wissa ofärd, om hon
fortfar at påstå äktenskapets fullbordande.
En billig skade=ärsättning och willgoning är
för Henne i alla fall mycket förmånligare.”
&c: – ”Men” fortfor jag ”hwad tänker han då
om sitt barn? Hafwer han hjerta till at så öf-
wergifwa sin lilla dotter, och i all sin tid se
Henne framlefwa sina dagar, såsom en af
oäkta säng född, och weta med sitt samwete,
at han igenom sin ostadighet är wållande till,
at hon blifwer, så tilsägandes faderlös och
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utan beskydd i lifwet.” &c: – Härtill swarte
han, at för flickan wille han altid ändock
hafwa ett Faders hjerta och hjelpa Henne
hwad han kunde; men widare kunde han icke
göra åt saken än, då han gåfwe modern en
skälig och billig förlikning, så kunde både
hon och flickan wara dermed belåten. ”Mo-
dern kan jag aldrig äkta; ty oss emellan sagt:
hon är en kofsa; så och så hafwer hon förhållit
sig där hon sedan hafwer warit. Och utom
dess hafwer jag wänner och gynnare i Con-
sistorio, så at jag wist icke blifwer twungen
at äkta henne.” Till slut bad han mig, at på alt
sätt söka öfwertala Henne, at gå in på de wil-
kor, som han wille bjuda henne och som Hon
kunde wara nögd med. m:m: Jag swarte: ”Jag
tager wist icke Henne eller Hennes upfö-
rande i förswar; jag tror wäl, at hon är en kof -
sa, och at hon hafwer warit likaså wållande
till förseelsen som min Herre; men det berät-
tigar wist icke min Herre at öfwergifwa Hen -
ne: kom ihog sitt barn! och följ Faders hjertats
känslor! Ho wet om Han icke kan blifwa lyck-
lig nog med Henne ännu!” med hwad flera
ömma motiver, som jag kunde påhitta at an-
föra; Men Han stod fast i sitt en gång fattade
upsåt.

Derpå kallade jag till mig Jungfru Öhman,
och efter noga öfwerwägande förestälte
Henne, at i det skick saken nu war kunde hon
i alla fall aldrig få honom till man, och om det
ock wore möjeligt, så blefwe hon kanske sä-
kert för altid olycklig; ty wore det säkert
bättre at hon inginge en skälig förlikning
med honom, så hade hon dock något &c: Hon
war wäl ej därtill synnerligen hugad; men ef-
ter något längre samtal, så wäl om det fundna
kryphålet i hans förbindelse skrift, som ock
om hans påstådde gynnare i Consistorio; så
swarte hon till slut: ”Jag skulle wäl finna mig
hugad, at ingå förlikning med honom om icke

flickan wore; men at Hon för hans ostadighet
skull skall anses som ett oäkta barn och icke
få njuta af sin fader barna rätt, det kan jag
aldrig gå in på; men om hon ändock får wara
hans äkta dotter, hwartill hon hafwer så myc-
ken rättighet; så kan jag wäl finna mig nögd;
Huru är det”, frågade hon mig: ”tillägger la-
gen en sådan rättighet åt barnet om jag med
sådana wilkor, uphäfwer äktenskaps förbin-
delsen, så at flickan ändock i alla fall är såsom
hans äkta dotter och får arf efter sin Far?” –
”Härpå kan jag icke bestämt swara”, inwände
jag; ”ty jag känner icke hwad Lagen stadgar i
sådant fall; men jag twiflar nog derpå; men
man kan ju inrycka ett sådant förbehåll i för-
likningsskriften; så måtte det wäl blifwa gäl-
lande.” Hon tog således det beslutet, at ingå
förlikning med honom.

Dagen efter kommo de båda till mig i denna
afsigt, då wi mycket härom öfwerlade. Hans
tilbudna ärsättnings och förliknings summa
tyckte mig war altför litet tiltagen; jag mins
den ej men jag tror, at den ej war mycket öf-
wer 50. R:D: Jag som tog flickans partie, som
icke hade någon annan å sin sida till biträde,
påstod, at Han borde betala Henne 200. R:D:
R:g:lds,  härtill föranledd af de sig företeende
nog ömmande och bindande omständighe-
terna, och som Hon tillika war min Sysslinge,
så torde wäl denna lilla slägtskapen något bi-
draga, at påstå hennes bästa; men wist icke
hufwudsakeligen; utan de skäl, som straxt
skola anföras. – ”Detta”, swarte Han; ”är ju en
alt för stor Summa; jag förmår omöjeligen be-
tala så mycket.” – Derpå swarte jag; ”det kan
wäl så tyckas wara och låter wist mycket; men
om min Herre öfwerwägar och besinnar, at
Hon hafwer flickan at föda och upfostra,
hwartill min Herre framdeles kanske hwar-
ken hafwer, eller will, eller ock alsintet kan
något bidraga till hennes föda och underwis-
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ning, så är det ju för Flick an mycket bättre,
at hon på en gång får något som är, än kanske
sedan får föga eller alsintet. Dessutom bör
också min Herre komma ihog, at Moderns
jordiska lycka och framtida wälfärd är ige-
 nom honom förstörd, och hon hafwer nästan
alsingen utsigt till at någonsin warda för-
sörgd, och hon således måste i störs ta fattig-
dom kanske föda sig, och på ålderdomen lida
mycken nöd, alt sådant, med flera slika om-
ständigheter, bör nog öfwertyga Min Herre,
at den af mig föreslagna summan wist icke är
öfwer höfwan tiltagen.” Men han wille dock
icke dertill bifalla. Till slut gaf jag dem det
rådet, at de hemma, sin emellan, kunde sjelf -
wa öfwerenskomma härom bäst de kunde,
och komma sedan till mig för at tilfullo afgöra
saken, hwilket de funno sig hugade till. Da-
gen efter kommo de igen, och hade öfwerens-
kommit om wilkoren till förlikningen hwars
summa war mycket under min föreslagna,
men dock något öfwer 100. R:D: som jag nu
icke mera mins. Icke eller kan jag påminna
mig, at i förenings skriften något nämdes om
barnets arfsrättighet efter sin Fader; hwilken
skrift ordenteligen bewittnades och lämna-
des Modren till säkerhet; hwarefter de sedan
gemensamt underskrefwo en och samma An-
sökning till Consistorium om skillnaden
ifrån deras tilltänkta äktenskap.29

Denna afsändes derefter, och wid slutet af år
1801. kom Consistorii bref att utlåta mig om
hennes kyrko=tagning såsom Ullbergs blif-
wande hustru. Nu som en märkelig tid hade
aflupit ifrån Ullbergs första ankomst till mig,
då Han med så mycken nit begärde, at hans
Fästemö måtte som hans blifwande hustru i
Kyrko tagas; och mitt minne också hade något
swikit mig, så at jag ej med full säkerhet kunde
påminna mig hans wärkeliga yttranden der -
om, hälst jag ibland beswäras af någon distrac-

tion, och jag icke wille yttra mig annorlunda
än jag med ett godt samwete skulle kunna för-
swara, så anförde jag at hon såsom Ullbergs
blifwande hustru hade blifwit i Kyrko tagen,
hwilket jag någorlunda säkert wille minnas
på hans egen uttryckeliga begäran. Änteligen
efter någon längre tid derefter kom Consis-
torii Utslag, som uphäfde deras förut ingågna
trolofning; Med anmärkning om mitt förhål-
lande, at jag wäl hade haft något= men icke
fullgiltigt skäl till hwad jag hade gjort i detta
fall. Detta förtröt mig något; när min Hustru
hörde denna halfqwädda förebråelsen; så på-
minte hon mig Ullbergs ord och uttryckeliga
begäran härom; som jag då åter, med wisshet
och säkerhet påminte mig, och ångrade, at jag
icke råkte omnämna saken för min Hustru,
när jag skref mitt utlåtande till Consistorium,
så hade hon wist underhulpit mitt minne, och
jag hade kunnat aldeles bestämt och säkert af-
lämna mitt yttrande; men saken kunde nu
mera icke ändras.

Ungefär sist omtalte tid blef mig igenom
ryktet kunnigt, at Ullberg hade förälskat sig
i en Enke=Frus dotter, som bodde nära Hör-
näs i Själevad. Hennes moder hade på alt sätt
lismat med honom och låckat honom till sig,
samt både Modren och dottren hade på alt
möjligt wis illa afmålat Jungfru Öhman, och
således helt och hållet afwändt hans hjerta
ifrån Öhmanskan; således war det icke denna
sednares oarter allena, utan mera hans sed-
nare kärlek, som wållade hans ostadighet; och
hade jag wetat det förr, så hade jag wist icke
sökt at öfwertala Öhmanskan, at eftergifwa
sin rätt. Han bodde altid hos denna EnkeFrun
tillsamman med sin Fästemö; och slutet blef,
att han innan kort blef Prest; gifte sig med
denna sin sednare Fästemö; war också lycke-
lig nog at efter få år få blifwa Comminister i
Arnäs; lefde där i några år; och slutet blef, at
han dog och lämnade efter sig 5. stycken små
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barn. Men hans Enka förskaffade sig, innom
första året, ett oäkta barn, det hon hade med
sin dreng, och war hon således icke bättre i
detta afseende än Öhmanskan; och lefwer
hon nu i största fattigdom, och får icke en
gång bo hos sin Mor, hwilket alt jag feck weta
när jag år 1820. i April reste igenom Självad.
Sådan war frukten och wällsignelsen af Ull-
bergs ostadiga förhållande; jag will ej kalla det
wärre. Jag hafwer icke welat afbryta berät-
telsen, utan anfört den här, ehuru den hörer
ända till sist anförda år.

Men jag återkommer till mina griller och
hwad som ännu wäkte och underhöll min be-
dröfwelse. Under fastetiden hade jag altid af-
tonsongarne at predika utom högmässorna.
När jag nu märkte at min Hustru en eller an-
nan aftonsong icke war i Kyrkan, så war jag
swag nog, at mistänka, at Hon med flit war
hemma, på det hon så mycket lättare måtte
få tilfälle at hålla sina olofliga sammankoms-
ter: Ach! tänkte jag: ho wet om hon icke just
nu, medan jag står här och förkunnar Guds
ord, utöfwar den wederstyggeliga gerningen
med sina amanger! Och man kan aldrig tro
huru smärtande denna tanken war för mig.
Jag sökte wäl, at öfwertyga mig, at en sådan
handling af henne war så till sägandes omö-
jelig, ja orimelig at tänka af mig; men det war
dock för mig omöjeligt, at fullkommeligen
resonera den ifrån mig, hwarföre jag ock geck
hem med ett beklämt hjerta. Wid hemkoms-
ten sade jag: ”Min wän du war icke i kyrkan
i aftsongen i dag.” – ”Nej” swarte Hon, ”jag
kom mig icke dertill i dag, emedan jag icke
förut war så klädd och jag tyckte det war nå-
got beswärligt at kläda mig blott för efter-
middagen.” – Jag fortfor: ”Du gör mig en wäl-
gärning, om du går också i aftonsongarne, ty
då wore det för mig mindre oroande och
smärtsamt för mitt hjerta; ty jag måste tillstå,

at jag hafwer warit swag nog at hysa de och
de mistankar om dig; men om du wore i kyr-
kan så wore jag fri och förskonad för sådana
swåra och smärtande tankar.” – Hon swarade:
”ach min wän! kan du wäl tro mig wara i stånd
till en sådan nedrighet! Ach! hwarföre geck
jag då icke i Kyrkan i afton? jag hade då för-
skonat oss båda för denna smärtan.” Dessa
Hennes ord, som hon utför de med så mycken
känsla och wärma, tilfredsstälde mig ganska
mycket; och wårt widare samtal härom hade
sin wanliga goda wärkan på mig, hälst Hen-
nes ord, ton och uttryck röjde så mycken san-
ning, oskuld och så mycken beredwillighet at
göra mig till wiljes at det syntes mig omöjeligt
at deri kunde wara någon förställning. Och
Hon underlät wist icke sedan, at gå i afton -
songarne; Denna Hennes böjlighet, och fog-
lighet, samt synbara willighet, at uti alt wara
mig till nöjes kunde ej annat än ganska myck -
et läka mitt sårade hjerta och jag blef efter
hand, fast ej så fort, alt mer och mer lugn och
tilfredsstäld.

Jag fölgde en dag Adjuncten Edling till Fru
Jacobsskan Forsell, där jag spisade middag
och passerade eftermiddagen i sällskap med
några Herrar. Emot qwällen blef samtals äm-
net om otrogna Fruar, och äfwen om Prest
Fruar, som också funnos ibland wara så oar-
tiga emot sina männer, såsom man påstod. Jag
wille då synas wara säker för min del; ty
swarte jag: ”De kunna wäl icke gärna wara så
nedriga; åtminstone hafwa de sällan tilfälle
dertill; emedan Presterne mäst altid äro hem -
ma warande.” Ingenieuren Montell swarte
straxt helt färmt: ”Åhå! snart, fås så mycket
tilfälle; om icke annars så medan Presten är i
Kyrkan och står och predikar, så rorar Frun
sig hemma med officerare, som göra påhäls-
ningar.” Hwarwid Inspector Schjåltz satt och
kall flinte helt gäckefult. Jag blef såsom hade
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jag fått mjöl i mun; kunde icke säga ett enda
ord, och förstod altför wäl, at de syftade på
mig och min hustru, och märkte jag tydligen
at sqwaller härom war allmänt gängse, samt
at samtalet härom tyktes wara med flit wäkt.
Huru myck et sådant smärtade mig kan man
wäl föreställa sig; men jag tog mod till mig,
lät ej märka det minsta, och dolde min oro in-
nom mitt bröst. – Ach tänkte jag: skall jag ock
nu få höra utaf andra det samma, som jag sjelf
nyligen hafwer mistänkt, och som jag hafwer
talat med min hustru om. Ach kan Hon wäl
wara så nedrig och ändock altid wisa så myc-
ken oskuld! det kan wäl icke wara möjeligt!
Ty jag wille gärna söka öfwertala mig at
häldre tro det jag så gärna önskade. War detta
samtals ämne med flit wäkt, så fant jag tydligt
at det ej kunde wara skedt annars än i endera
af följande afsikter. Antingen gjorde de det
af wänskap och medlidande emot mig, för at
underrätta mig om min olycka och wäcka
min upmärksamhet derpå; på det jag måtte
söka at sådant förekomma; eller också gjorde
de det af ilska, såwida de kanske hade fått
höra, at jag war mycket swartsjuk emot min
hustru; ty wille de förmodeligen så mycket
mera plåga och oroa mig och ännu mera up-
reta denna min swaghet, samt underblåsa
mina inbillningar ehuru orimliga de än woro.
I detta sednare fallet borde jag ej= och kunde
jag ej annat än förakta och sätta mig öfwer
deras gläfs och begabberi; Det förra alterna-
tivet åter tycktes wara mera sannolikt, åtmin-
stone tyktes det flitiga sqwalret hafwa up-
wäkt och allmänt utspridt ett sådant ryckte;
hwars orsak och uphof jag tyktes igenfinna
uti följande omständighet. I ofwannämde
yttrande nämdes något om officerare: deraf
gjorde jag den slutsatts, at då mina Swågrar,
af hwilka twenne woro officerare woro hos
mig, så hade de ofta någon af sina kamrater
med sig, som dels fölgde med dem hem till

oss, dels ock annars kommo, en eller flera i
sänder, för at hälsa på dem, och som mina 3.
Swågrar när de woro hos mig just icke gingo
i afsongarna, så war ej under at sådana visiter
äfwen skedde under sådana stunder, Och min
Hustru kunde ju ej annat än wara hemma så-
dana tider då Hennes Bröder woro hos Henne.
Nu hafwer jag förut omnämt at Walls pigorna
och kanske Frun sjelf, som war sjelfwa Presi-
dentskan i sqwaller Collegium, eller Hennes
döttrar, i sin gårdbods glugg, som war nästan
gent emot wårt rum, hade sedt och wäl ob-
serverat sådana visiter; ty ofta nog sågo wi ett
ansigte med ett par ögon i samma glugg; Och
som de kanske icke så wäl kände mina Swåg-
rar, så feck ju sqwalret ett önskeligit thema,
at utlägga och förklara. Denna omständighet
tilfredsstälde mig ganska mycket; ty jag fant
klart, at oaktat alt utbasunerat sqwaller, så
kunde wäl min hustru ändock wara ganska
oskyldig.

Jag nämde nyss om mina Swågrar och will i
anledning deraf äfwen nämna, at ibland, då
min änglan war swårast och mina griller och
gissningar swäfwade friast åt alla håll, så war
min swaghet så stor, at jag mistänkte sjelfwa
dessa mina Swågrar, at förhjelpa min Hustru
och deras kammerater till olofliga samman-
komster, isynnerhet under min frånwaro i
Kyrkan eller annorstädes. De woro ofta nog
resta till oss, åtminstone någon af dem i hwar -
annan Månad. Dock war det ej ofta sådana
tankar beswärade mig. Åtminstone undantog
jag altid den älsta Swågern, såsom den, som
tänkte och handlade mäst ädelt, och således
ansåg jag det wara omöjeligt, at han skulle
kunna handla så nedrigt; Men de andra twå,
Löjtenanten Johan Petter, och vice Härads-
Höfdingen Jonas Gustaf, såsom unga och
mera ystra och efter denna werlden, ansåg jag
wäl möjeligen skulle kunna gå så långt i ned-
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righet emot mig, hälst då jag påminte mig de-
ras, och i synnerhet Jonas Gustafs afwoghet
emot mig wid mitt giftermål med hans Syster
(Se pag: 721. 6:te Boken och följande.) Men
när jag åter något litet hant sansa mig, så insåg
jag orimligheten af sådana mistankar, och at
de omöjeligen kunde handla så nedrigt, hälst
de altid upförde sig såsom hederliga karlar; ty
blef jag åter lugn och tillfredsstäld; och öf-
werwan snart nog dessa orimliga mistankar.

Sedermera blefwo jag och min hustru den 22.
budna till middagen till Handelsman Brän-
ström; dit wi också infunno oss. Wi drögde se-
dan där nästan hela eftermiddagen. Under
denna tiden, jag mins icke af hwad anledning,
yttrade sig Brenström, under wanligt samtal,
på et sätt, som tydeligen syftade på min Hus -
trus otrohet, och det så, at min hustru sjelf
åhörde hans allution derpå, jag mins wäl ej så
wäl huru hans ord föllo; men de woro ungefär
som följer. ”Bror må wäl wara glad och nögd,
som hafwer så mycken hustruslägt och okändt
swågerlag.” eller något dylikt. Man föreställe
sig, huru djupt och smärtande intryck detta
yttrande gjorde på mitt hjerta! hwarken jag el-
ler min hustru swarte något derpå, och jag lät
icke det minsta märka mig; men med hwad
smärta jag satt där kan ingen föreställa sig,
hälst jag nödgades dölja den innom mitt bröst,
och ändock wisa mig lika glad och munter, och
med största oro längtade jag efter at få gå hem.
Änteligen kom också den stunden, då jag åt-
minstone feck låta mitt beklämda bröst få nå-
got litet anderum. Hemma satte jag mig på
soffan under så smärtefulla känslor, at jag icke
en gång kunde gråta; men hustrun började
straxt stöka i sina hushålls göromål, så at hon
icke så snart märkte min ångest. Änteligen,
under det jag klädde åf mig blef hon den warse
och kom till mig och med Godhet frågte:
hwad som feltes mig? men mitt hjerta war så

beklämt, at jag icke kunde tala ett enda ord, ja
jag förmådde knapt andas. Omsider feck jag
opp mun, och på Hennes förnyade fråga swar -
te: ”ach kan du ännu fråga det! jag finner nu
att jag är högst olyckelig! det är, då ty wärre
sant! det är ju i hwars mans mun! och du haf-
wer kunnat upföra dig så emot mig, som dig
så upriktigt hafwer älskat.” Dessa orden uttal -
te jag med en qwirande och klagande ton utan
bitterhet eller hårdhet. Hustrun swarte unge-
fär: ”Hwad hafwer jag då gjort dig emot eller
förbrutit mig? kan du ännu mistänka mig så
helt oskyldigt?” Helt oskyldigt inwände jag;
”du hörde ju, at ryktet derom är allmänt, så-
dant hafwer jag också fått höra förr också, och
det kan wäl ej wara aldeles utan grund; du
hörde ju sjelf Bränströms yttrande, som icke
war twetydigt?” – ”Ja!” swarte hon, ”nog hörde
jag det och förstod det också; men det oaktat
är jag aldeles oskyldig: Hwad rår jag före at
sqwalret är så beställsamt? jag kan ju ej hindra
dem at sqwalra och prata; jag kan ej göra något
deråt; men at jag är oskyldig det wet Gud; och
jag kan trygga mig wid ett godt samwete.” &c:
Med sådant samtal lyckades det henne snart
nog at lugna och tilfredsställa mig; och hwad
som mäst bidrog dertill war hugkomsten af
sqwalrets art och anledningar, som äro an-
förda pag: 230. och 231. näst här förut.

Detta året hade wi en piga, som hette Lisa,
som började låta drengslokar springa och
ligga hos sig om nätterna; isynnerhet war det
en extra Besökare Engman, som så curtise-
rade Henne. Ett sådant oskick kunde jag icke,
hwarken såsom Husbonde, ej eller och ännu
mindre som Lärare tillåta, eller låta blifwa
ostraffadt; hwarföre jag alfwarsamt bestraf-
fade Henne; men hon nekade enwist, at så
skedt war, oaktat wi säkert wiste at så tillgick;
ty förböd jag henne det strängeligen; men det
hjelpte icke; icke eller kunde wi det fullkom-
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ligen hindra; emedan pigkammaren war så
afsides, at innan wi Hunno upp och ut ige-
nom en par dörar, så war han sin wäg. Änte-
ligen började hon wäxa synbart, hwarefter
det omsider blef äktenskap utaf, dem emel-
lan, som jag heldre såg; ty jag kunde icke lida
ett sådant oskick; och icke eller kunde jag
hindra det. De wigdes den 9. April. Och då
Hustrun klädde Henne till brud, så war hon
oförskämd nog, at ännu hyckla oskuld; ty hon
låddes undra deröfwer at brudklädningen
war för trång, oaktat hennes tillstånd war helt
synbart, och aldeles icke twifwelaktigt; sådan
oförskämdhet war wäl förargelig at åhöra;
men som wi kände, at säga något åt Henne
war det samma som at slå watten på gåsen, så
togo wi det partiet at tiga och icke låddas höra
Henne. En gång förut, när hustrun sade hen -
ne litet sanning, så gaf Hon tillbaka sju ord
för ett, och yttrade sig ibland annat: ”Jag be-
höfwer icke så mycket krusa Frun; jag blir
sjelf snart nog likaså stor Fru, som Frun är.”
En sådan menniska woro wi glada at blifwa
utaf med utur huset; och få oss en annan piga
i stället. Angående förhoppningen om Fru -
skapet geck det så till, at Hennes man änteli-
gen blef ordinarie Besökare och ej widare; och
hon dog under krigs året 1809. och det ganska
mycket för tidigt för at någonsin få heta Fru.

På sista förut30 kom Fendrick Löfvenadler till-
baka ifrån söd ra orterna, dit han hade warit
rest för at hälsa på sina Föräldrar, såsom be-
rättat är pag: 194. denna Boken. Hans hem-
komst oroade mig af samma skäl och orsaker,
som äro anförda på nyst sagda ställe; men jag
fant med gläde, at jag nu långt lättare kunde
fördraga honom än före hans bortresa och
hans närwaro störde föga mitt sinneslugn; så
förmånlig för mig hade hans långa bortowaro
warit; så at jag utan oro kunde se honom och
umgås med honom. Dertill bidrog ock något

at han mycket mera sällan war hos oss nu än
förra gången.

Derefter kom han en dag i Maj Månad och
wille hafwa mig med sig ut på skytte, som jag
wäl i början icke wille; men som han war en-
trägen och wiste at jag wäl kunde ställena där
sjöfogel fans, så måste jag lofwa honom det;
men med förbehåll, at wi ännu borde wara en
tredje till, som blef en ung Besökare Abraham
Röring. Wi wandrade så åf bort till Tegs och
Ö ängarna, samt till Skaholm sjöarne och hade
rätt nöjsamt om dagen; ty wi wandrade helt
wänskapsfult tilsammans. Så mycket hade jag
redan ianseende till honom öfwerwunnit min
swaghet. Hwad skyttet angeck, så blef det helt
obetydligt, ty jag feck blott skjuta en kricka,
och Röring en gräsand; men Löfvenadler feck
allsintet skjuta, oaktat han hade en gås midt
framför sig på det aldra tjenligaste håll; ty han
hade gått i en lada för at lura på foglar, och då
hon satte sig ned, war Hon så till at han först
måste utur ladan för at kunna skjuta; men då
woro andra gäss på mera afstånd midt fram-
före dören, så at han intet wågade gå ut af
fruktan at dessa då skulle flyga bort och med
det samma äfwen hans gås. Efter lång wäntan
nödgades han göra försöket, som mislyckades;
och hwad harm detta war för honom, känner
hwar och en skytt.

Denna wår reste jag ock ut i sikfisket wid is-
refwet, såsom året förut med Häggström;
men nu for jag på egen hand och hade en gos -
se med mig. Få nät hade jag, och icke eller
wille det synnerligen lyckas. Jag satt då en ef-
termiddag wid isbrädden i min båt och redde
till mina nät då en gammal Bonde på Teg rod -
de till mig, han war smed och hette Anders
Königs son. Denne satt länge bredewid mig
och språkade; och till slut, när han märkte,
att jag ej hade något, att fästa mig wid isbräd-
den med, så gaf han mig en liten båtshake; Då
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först efterhand började jag förstå, att hela
hans ärende war, att han måtte få sig en sup
bränwin. Och då han såg, att jag icke annars
förstod hans afsigt, så skänkte han mig denna
lilla gåfwan; troendes helt säkert, att jag icke
wore utan den waran. Men icke desto mindre
hade jag icke med mig det minsta deraf; ty
hwarken skötte jag derom den tiden, och
mådde ändock likawäl, ej eller hade jag råd
dertill. När jag då enteligen hant uträkna
hans afsigt; tackade jag honom för gåfwan
och bad honom hällsa på mig i Staden på en
frukost sup. Det han ock säkert icke lärer
hafwa underlåtit. Att jag således länge icke
förstod gubbens wäntan, prat, och swäljande;
ty sådant tänkte jag aldra minst uppå, lärer
också warit en af de anledningar hwarföre all-
mogen ansåg mig för så nitsk och snål; och lä-
rer också utan twifwel warit en af de orsaker
hwarföre de woro så ogena emot mig, hwa-
rom se pagina 577. följande 7. Boken. Ty mera
behöfdes icke wid sådana tillfällen som Pres -
tewal &c:

En sommar i Julii månad, hwilket år mins jag
ej, och betyder intet i hufwudsaken, reste jag
till Glas bruket. Wid framresan satte jag ut
7. krokar wid skata=udden, och en eller 2. da-
gar derefter kom jag tillbaka och wittjade
dem; jag hade redan wittjat 6. krokar, och på
alla hade gäddan warit utan att fastna; men
när jag feck tag i den 7. refwen kände jag
straxt att der war gädda på. Men som refwen
war alldeles utspänd och gäddan slog till i det
samma så geck refwen åf och gäddan for åf
sin wäg. Flat och harmsen satt jag då der och
halade in den toma refwen; som circa 2. alnar
nära gäddan hade gått åf. Wädret war ganska
lungt och wattnet slätt som en spegel. När jag
då såg mig omkring, så feck jag, på 200. alnars
afstånd, se ändan af det lilla flötet, som jag
hade satt på refwen; för att hålla opp kroken

i wattnet, som nu syntes 1. a 2. tum uppom
wattnet. Jag befalte då min gosse, att ro med-
fors, för att ge båten full fart; att upphöra när
jag sade till, samt när han komme fram has-
tigt fatta i refwen, icke i flötet, som då hade
blifwit löst, och i det samma rycka upp gäd-
dan i båten. Jag styrde båten rätt fram; och
befalte gossen upphöra med rodden, som blef
så wäl afpassad, att då båten hant till flötet
war hans fart knapt märkelig. Gossen full-
gjorde min befallning, fattade i refwen och
ryckte gäddan in i båten hellt lyckligt. Wår
glädje deröfwer war ganska liflig; Och än-
skönt denna lilla händelse tycktes wara obe-
tydlig, så wäkte den dock så min uppmärk-
samhet, att jag ej annat kunde än anse den
icke blott såsom en utmärkt lycka, utan också
såsom ett prof af Försynens styrelse, som wil -
le wisa, att han kunde gifwa mat fast nästan
intet hopp war öfrigt att få något den gången.

Twenne bref ifrån Swärfar innehöllo en fäg-
nande underrättelse om deras wälmåga och
föröfrigit blott commissioner.

Ifrån Hörnell feck jag ett bref, i hwilket
han, utom swar på mina Commissioner, be-
gär få weta utgången af KyrkoHerde walet i
Umeå (eller Konungens Utslag) med tillägg:
”Berlinianerna tror jag säkert tappa spelet.”
Umeå Boerna hade sökt få HofPredikanten
Berlin till fjerde Man på Förslaget; och det
försöket mislyckades. Brefwet började han
med följande skämt:

”Tack för brefwet af den 12. i innewarande
blomster Månad. Jag tager för afgjordt, at min
Brors för detta planterade Menniskolif (han
aluderar på Convolvulus purpureus, som så
på Swenska kallas, och jag hade wäxande i
fönstret och leddes under taket) påmint om
denna månads producerande kraft, utan at
Almanachan derom blifwit rådfrågad.”

Detta hans skämt påminner mig, at jag ej
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förr hafwer anfört det jag nu war lycklig nog
at innan kort blifwa Far. Hwilken underrät-
telse, som i god tid på den förledne wintern
blef mig bekant, ganska mycket fägnade mig
af flere skäl; nämligen icke allenast för det
jag skulle få en arfwinge, utan också för att
slippa skämtet eller förebråelsen om oförmö-
genhet, samt isynnerhet äfwen derföre at jag
hoppades at detta torde något bidraga till bo-
tandet af min sinnes sjukdom.

IX. Capitlet.
Sommar händelser.

Såwida Stads Comministern hade helt obe-
tydligt Embetsjord och nu war anledning at
hoppas få något mera, så ingaf jag, på mina
wänners goda råd, följande inlaga till Magist-
raten.

”Tit:
Som Fru Lagmanskan Qvist nu mera är

med döden afgången, och Hennes i lifstiden
innehafda hemman i Grubbe By, tillfölje af
den öfwerenskommelse, som emellan Hen-
nes förut afledne Man Lagmanen &c: Herr
Lars Qvist och Umeå Stads Borgerskap träf-
fad är, hädanefter kommer at Staden, till
ewärdelig ägo, tilfalla; så är min till Tit öd-
mjuka anhållan, at af detta Hemmans ägor,
till Stads Comministern, såsom Embetsjord,
så mycket åker och äng måtte tildelas, at han
måtte kunna föda en eller twå kor till det
minsta. Under hopp om” &c:

Ehuru billig denna min begäran war så af -
slogs den ändock, under förebärande, at detta
hemman skulle bort arenderas årligen till
Stads Cassans förmån. Nog hade jag wäl wän-
ner, som sökte procurera bifall på min ansök-
ning; men motståndarena fingo öfwerhan-
den och jag blef utan såsom förr.

Jag hafwer förrut ej anmärkt, at när jag år
1789. war i Hernösand, så feck jag af Lector
Biberg låna hans skrifna Preste Matrickel,
den jag då skref åf. Ifrån den tiden fortfor jag
wäl at anmärka de skedda förändringarna
som kommo till min kunskap; men icke desto
mindre yppades flera luckor och bristfällig-
heter; ty tog jag mig nu före at skrifwa till åt-
skilliga af ortens Prester och begärde uplys-
ningar i denna wäg, och ibland andra till
Comminister Engelmark i Torneå, som war
gift med min Hustrus Cousine. På detta mitt
bref feck jag nu ifrån honom ett artigt swar,
både till swar på min fråga och äfwen såsom
slägtinge; men wår correspondence fortsattes
icke widare.

Swåger Nils Jacob skickade mig i bref en
skuldsedel ifrån en Soldat, med begäran, at
jag måtte underrätta honom om Sedelns ut-
gifware i Umeå hade någon egendom, så at
Soldaten måtte få sitt igen. Jag mins nu wäl
icke mera huru med denna Saken förewette;
jag swarade straxt på brefwet och säkert ex-
pedierade saken så widt jag kunde, såsom jag
altid gjorde. Brefwet slutade han med dessa
orden: ”Wi önska at du och din gumma måtte
wara i samma lyckliga tillstånd som wi, samt
at alt måtte gå wäl.” (N:B: med nedkomsten.)
”Syster Babba skall, om hälsan warar, komma
nästa lördags afton. Jag är din:” &c:

Denna sista underrättelsen war oss ganska
fägnesam, hälst wi hade skrifwit efter Henne,
för at wara min Hustru till någon hjelp wid
hennes nedkomst. Hon skickade oss också
hälsningar, at hon säkert skulle komma om
Lördagsqwällen, d: 16. med tillägg, at wi icke
borde skjuta igen porten; ty hon torde kom -
ma nog sendt. Detta gjorde at wi wäntade
Henne så säkert, at wi, sedan wi hade spisat
qwällen, gingo Henne till mötes mera än en
fjerdingswäg. En bonde kom då körandes,
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som jag frågte: om han hade träffat något en-
samt åkande Fruntimmer? Han swarade: ”Jo
där och där”, men wi frågte icke om hon kom
eller for; utan togo för gifwit det förra; och
detta gjorde at wi gingo ännu läng re; då Hus -
trun satte sig at hwila och jag geck ensam
ännu ett godtstycke wäg; men alt förgäfwes.
Omsider, efter någon wäntan på stället, måtte
wi wända om hem igen, dit wi kommo först
sedan det led något på natten. På en sådan
sträng marche hade wi en god sömn, som
afbröts snart nog deraf, at Hustrun befant sig
sjuk; ty den nyss hafda starka motion hade
wärkat så mycket, at det blef ett alfwarsamt
arbete åf. Genast eftersändes en gammal Sol-
dats Enka Stadig mor kallad, till hjelp; ty den
ordinarie barnmorskan war blifwen död, och
någon ny hade man ännu icke hunnit till-
skaffa. Hon hade wäl warit med ofta wid så-
dana tillfällen; men hon war i alla fall olärder
och oförfaren; Men som ingen annan war at
tillgå, så måtte man nöja sig med Henne; en-
ligt den gamla sanna regeln: bättre någon än
ingen. Hustruns arbete blef långwarigt och
swårt, och det smärtade mig mycket at höra
Hennes jämmer. Änteligen om Söndagsqwäl-
len skedde förlossningen oss alla till mycken
glädje. Och en liten dotter lät höra sin lilla
späda röst hwarmed hon hälsade oss för första
gången. När således alt war wäl öfwerståndit,
så kom först Swägerskan Babba, som war
mycket glad öfwer, at det swåraste war förbi,
så at hon slapp se och höra jämmeren. Hon
tog så emot bestyret i huset och rustade till
barnsöhlet, som innan kort på wanligt wis fi-
rades och dottren feck i dopet namnet Anna
Margreta, som efter wanliga bruket war Far-
modrens och Mormoderns namn. Min Kära
Hustru tilfrisknade efter hand fastän något
långsamt, så at hon åter kom sig till hälsan.

Ifrån Brodren Häggqvist hade jag bref skrif-

wit på latin, i hwilket han förmäler, at Hof -
Pred: Berlin rätt illa blifwit tilltygad i Com-
petitorernas Förklaringar till Kong: Maj:st:t,
så at föga hopp wore för honom at få 4:de
rummet på förslaget till Umeå Pastorat. Nå-
got sedan om andra ledigheter, och om Bis-
koppens sjukdom och återställelse till Häl-
san. Sedan: ”Förmodeligen funderar du på at
stå Pastoral examen, såsom också jag.” Häls-
ningar, och sällhets önskningar och slut.

Hans gissning om mitt funderande på Pas-
toral examen war wärkeligen sanning. Isyn-
nerhet detta sista året och denna sommar
ehuru mig felades tid dertill. Jag låg meren-
dels i mitt lusthus i kryddgården och läste, se-
dan jag hade expedierat min middags lur. Och
det war egenteligen Hæbraiska Grammati-
can och Psalterium Davidis, som jag nu mäst
sysselsatte mig med, såsom ämnen som jag
war minst hemma uti.

I slutet af månaden dog gamla Fru Bolinskan
och äfwen Fru Rectorskan Sundén. Hwad den
förra angår så war jag mycket glad, at Gud ha -
de förlossat henne ifrån Hennes swåra elände,
hwarom se pagina 570. och följande 6:te Bo-
ken; Och hos den sednare hade jag en liten
fordran, som jag sedan riktigt utbekom, när
jag anmälte saken för Rector Sædenius hennes
forna Måg, som ärfde Henne å sina barns wäg-
nar.

Som jag ofta war sysselsatt med fiske efter
wanligheten, så behöfde jag merendels altid
någon till biträde; ty begärde jag af Fru Spi-
gell, at Hennes äldre Son måtte få följa med
mig, det han också feck; Men jag hade ganska
liten hjelp utaf honom, ty han war aldeles
oärfaren och loj utaf sig, ehuru han just icke
war altför liten. Det war i Taflesjön, (Tafwel -
sjön) som jag isynnerhet wille försöka at me -
ta. Det war emot qwällen, som jag geck dit;
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men fick då ingen fisk; ty wille jag ligga qwar
wid sjön för at försöka bättre om morgonen.
Wi lade oss derföre på landbacken at sofwa;
men sofwo mycket litet för myggena skull;
Men hwad som mera förargade mig än myg-
gena, war poikens odrägeliga kink och oto-
lighet med myggen; wist woro de förargeliga
och swåra hälst som han war barfot, och jag
hade ingen ting at breda öfwer hans ben an-
nat än litet löf; Men så war han också högst
kinkig, så at han wäkte mig med sitt grin me -
ra än myggorna; som war högst förargeligt at
höra, och gjorde mig mycket ledsen öfwer ho-
nom; så at jag önskade at en sådan spisgris ald-
rig hade kommit med. Om morgonen lycka-
des det icke eller bättre med fisket; ty geck
jag till en tjärn ej långt bort öster om sjön;
men feck icke eller där något mera, än gossen
feck en liten gädda wäl ./2. aln lång, hwarwid
han blef helt rädd; mera mod fans ej i honom.
Änteligen beslöt jag at gå hem; geck derföre
tillbaka till sjön och rodde öfwer honom wid
winterwägen för at gå landswägen hem. Un-
der det jag drog upp båten, så feck jag se, at
en bonde kom körandes söderom sjön, så fort,
at jag såg mig ej hin na upp på landswägen
före hans ankomst, om jag först skulle rusta
färdigt alt; ty började jag straxt springa upp
och lämnade alt på stället, emedan jag wille
öfwertala den körande, at skjutsa fisken och
mina saker åt mig till Staden. Men när poiken
såg mig springa bort; utan at jag gaf mig tid
at säga något åt honom om min afsigt, så bör-
jade han grina och tjuta ända ut; och oaktat
jag ropte åt honom, at jag straxt skulle kom -
ma igen, så fortfor han ändock med sitt grin.
Jag hörde ej derefter och lopp min wäg; men
want icke mitt ändamål; ty den åkande war
en främmande resande, som jag icke kunde
anmoda om sådant. Wid återgåendet tänkte
jag: ach hwad för en klemig upfostran har
icke denne fått af sin mor, just sådan som

hans Mor feck af sin mor; (Se pag: 135 1. Bo-
ken.) O! huru skadlig är icke en sådan upfost -
ran! at så klema med barn! poiken är 12. a 14.
år och är ett sådant kinklås! Hwad kan blifwa
åf en sådan annat än en wräklinge och odug-
linge? Olycklige de barn, som, såsom denne,
hafwer förlorat sin far och hafwer en så kle-
mig Mor! Men han war lycklig nog, at halft -
annat år derefter få dö. Wid återkomsten mo-
raliserade jag honom alfwarsamt härföre.

Pagina 714. Sjette boken hafwer jag omnämt,
huru som min hustru, såsom Fästemö, wid
den tiden då Hon gaf mig sitt ja och bifall till
wårt giftermål, i anledning deraf, at jag talte
något om min förra hustru och mitt bemö-
tande emot henne, och om sqwalrets osan-
ningar derom, undanbad sig obehagliga jäm-
förelser med min förra hustru af mig, under
wårt blifwande äktenskap, hwilket jag också
då troget lofte, och äfwen wille hålla mitt löf -
te. Jag hafwer också troget hållit detta mitt
löfte, och så långt möjeligt warit undwikit at
tala om min förra hustru, hälst jämförelse
wis, åtminstone aldrig med upsåt. Men då
hon wäntade och begärde sådant af mig; som
wist war högst billigt och rätt, så hade jag
också lika rättighet at wänta af Min Hustru,
at icke på något sätt låta påskina något förakt
för min förra hustru, ehuru jag icke en gång
ens kom ihog at göra ett sådant förbehåll. Det
war sant at Hon wäl aldrig directe talte för-
aktligt om Henne; men mig tyktes dock
ibland, at jag förmärkte något sådant som syf-
tade ditåt. Isynnerhet förtröt det mig höge-
ligen, at ingenting feck duga af hwad min för -
ra hustru hade förut tillstält, och egenteligen
war det mig högst mishageligt, at hon aldeles
icke wille på något sätt nyttja min för ra hus -
trus kläder, som wärkeligen woro oskaml iga.
Ach tänkte jag: Hon war mycket angelägen
om at göra ett sådant alfwarsamt förbehåll;
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men hon frågar aldeles icke efter, at skona
min ömtålighet; ty det förakt, som hon låter
förmärka emot min förra Hustru wisar hon
också i det samma emot mig; hon war, i alla
fall i sin mån en mycket aktningswärd men-
niska; ty fast hon war af ringa härkomst, så
war hon wist icke något ludder; derföre för-
tröt jag när jag märkte sådant. En sådan för-
trytsamhet häröfwer upsteg hos mig snarast
och lifligast de tider och ögnableck, då min
sinnes oro och mina wanliga mistankar woro
wäkta. Men det oaktat talte jag ej ett ord om
denna min förtrytsamhet för min Hustru,
ehuru jag upriktigt talte om för Hen ne alt an-
nat, som utgjorde min oro och sorg, för at
blifwa tröstad och tilfredsstäld; utan dolde
den troget innom mitt bröst, och fördrog med
största tolamod och tystlåtenhet alt hwad
som jag ansåg, såsom tecken till ett sådant
förakt; och det derföre, at jag insåg nog klart
och tydligt, at ett sådant samtal aldrig kunde
förefalla, utan at talet skulle blifwa om min
Förra hust ru, Då det emot min wilja lätt hade
kunnat hända, at någon art jämförelse i
denna wäg kunde förefalla, som kunde såra
min hustru, och jag således kunde hafwa öf-
werträdt mitt löfte. Wäl lät jag min Hustru
förstå, at jag såge gärna, om Hon ibland wille
nyttja något af min hustrus kläder, och det
med all wänlighet och saktmod, utan minsta
befallande eller alfwarsam ton; men jag fant
snart och tydligt, at hon aldeles icke wille
bära dessa kläder; och härwid måste jag, med
yttersta sorgfällighet, dölja mitt misnöje här -
öfwer i mitt bröst. Min hustru yttrade sig
ibland, at wi borde sälja bort dessa kläder,
men det kunde jag omöjeligen finna mig uti;
ty sådant hade warit at uppenbarligen och of-
fenteligen wisa; at jag sjelf icke allenast hade
förglömt, utan ock föraktade min förra
hustru.

Men för at blifwa mera wiss om huru jag

nu och i en framtid borde förhålla mig här ut -
innan, och slippa willrådigheten, så beslöt jag,
at rådfråga Faster Burgerus huru jag borde för-
hålla mig i detta fall. Utan at säga någon ting
härom åt min hustru förr eller efteråt, geck
jag en dag till Faster Burgerus, och framstälte
för henne min fråga ungefär som följer. – ”Jag
önskar at få rådfråga mig med Faster i en liten
omständighet! Jag är i någon willrådighet an-
gående min förra hustrus kläder. Om de alt
för mycket och för länge ligga obrukade, så
torde de lätteligen taga skada, och min Hustru
hafwer tillräckligt kläder förut, så at Hon icke
behöfwer dem, icke eller lärer Hon wilja
nyttja dem. Hon föreslår at sälja dem; men
dertill hafwer jag icke mycken lust; fast nog
är jag ganska mycket i behof om pengar?
Hwad råder Faster mig till härutinnan?” Hon
swarte då: ”Bror bör aldeles icke sälja bort
dem”, och anförde samma skäl därtill som jag
nyss hafwer tecknat på föregående sida; sedan
fortfor Hon: ”De duga altför wäl ligga några
år; icke eller bör Bror förtänka sin Fru för det
at Hon icke will bruka dessa kläder, hälst nu
i början; din lilla dotter, om hon lefwer, wäxer
snart upp, och då behöfwer hon dem altför
wäl, och lärer snart nog nöta ut dem; Surtou-
ten sådan som han är, och de öfriga kläderna
kunna göras om lämpeliga efter hennes ålder
och wäxt. Snart gå några år; och då äro de goda
at finna, och hwad betyder nu en liten hand
penning, som du skulle kunna få för dem, nog
kan du bärga dig den förutan.”

Öfwer detta swar blef jag ganska glad och
nögd, i alt afseende. Det war icke blott en till-
fridsställelse för mitt aktningsfulla hjertas
åminnelse af min förra hustru; utan också
gjorde Hennes yttrande: at jag icke borde för-
tänka min hustru&c: en ganska hälsosam wär-
kan på mitt sinne och tänkesätt emot min
hustru. Ty jag började nu sjelf finna och inse,
at det torde förefalla något motbjudande för
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min Hustru, at nyttja dessa kläder, då hon som
qwinna icke torde äga nog styrka att sätta sig
öfwer allmänhetens och sqwalrets otidiga
omdömen; och då hon hade haft med sig 21.
alla brukbara klädningar, så war Hon wist icke
i behof deraf; jag borde derföre öfwerse och
förlåta denna Hennes qwinno=swaghet, i
synnerhet, som deras känslor i detta fall torde
wara mycket mera ömtåliga än karlarnas.
Denna Hennes wisade motwilja, torde derföre
mera härröra af denna ömtåligheten, som jag
tyckte icke borde göra något intryck på en för-
nuftig menniskas sinne, än som af något wär-
keligt förakt för Min förra hustru, hälst jag se-
dan fant, at min Hustru med tiden af sig sjelf
började bruka ett eller annat hälst underplagg
af min förra Hustrus kläder, hwilket alt gjorde
mig i detta fall fullkomligen nögd.

En dag i Augusti kom Comminister Olof
Häggström till mig och föreslog, at wi måtte
följas ut i fjärden at fiska, hwartill jag war
ganska willig, och dag dertill blef beramad,
till hwilken jag hölt mig färdig. Wi afreste och
togo wårt qwarter i Obola by Hos Johan Mi-
chaelsson. Wåra kläder och mat spänner hade
wi i en öppen så kallad sjöbod swala på sidan
af bodan, där de lågo säkra under tak. Fisket
aflopp ej synnerligen lyckligt. Men en dag
skämtade Comminister Häggström: huru wi,
som nu, äfwen som några gångor förr, wo ro
Fiskare Kammerater, äfwen borde få ställa till,
at wi kunde följas till Hernösand och stå Pas-
toral examen tillsammans. Jag swarte: ”Det
wore wist nöjsamt, om det kun de låta sig göra;
men jag ser ingen möjelighet dertill; ty wi få
icke båda på en gång resa ifrån Församling-
arna; utan borde wi turwis hjelpa hwarannan
at förestå Embets göromålen under den and -
ras frånwaro.” Wi började straxt mera alfwar-
samt rådslå härom, och blef beslutit, at wi
nästa höst skulle resa ned i denna afsigt, Hägg-

ström först, och jag sedan efter hans hemkost;
hwarefter wi började at jolra och språka; eller
rättare: rådbråka latin så godt wi kunde. Och
sist sade Häggström skrattande och glättigt,
”Efter wäl öfwerståndit arbete och i en fram-
tid få wi komma ihog och roa oss åt hurusom
wi här, såsom Fiskare, hafwa upgjort första
planen härtill, samt gjort början med sjelfwa
Examen i båten i Hillskärs sundet.”

Men en annan händelse på denna resan war
mindre angenäm, som så tillgick. Återkomna
en dag till sjöbodarne ifrån fisket, sutto wi i
sjöbodswalan och spisade, då wi anmodade
Bonden Olof Michaëls son, som geck hem, at
skicka oss ett driksglas till låns, det wi också
snart fingo. Efter slutad måltid gömde wi gla-
set under wåra kläder och foro så ut till wårt
fiske igen. Det war dagen förr än wi ärnade
oss hem. Jag war den som altid rodde; och när
det led emot qwällen började jag blifwa myc-
ket trött af rodden. Detta gjorde mig mycket
misnögd, så at jag innom mig sjelf war helt
förargad och tänkte: Det här ger jag på en båt!
hin skall sitta här och ro ständigt och han
skall sitta där bak i stäfwen, som en köl=Her -
re! Jag tycker at han altför wäl kunde lösa åf
mig någon gång! Jag kan också altför wäl
sköta bragderna och dessemellan sitta Herre!
nej jag betackar mig för at någonsin mera
följa honom i fiske med ett sådant beting!
Om Han ändå hjelpte mig at ro wägen fram
och tillbaka; men han gör icke det en gång!
Nej tackade will jag, at fara i fiske på egen
hand, med en gosse; ty då får jag wara köl=
Herre sjelf, och ro när det behöfwes och hwila
dessemellan! Så små trätte jag för mig sjelf i
mitt sinne; men sade icke ett ord åt honom
härom; ty jag tänkte: det är icke så lång tid
qwar, det får wäl passera för denna gången;
men hädanefter skall det wäl icke ske! Och
derpå anlände wi snart till sjöbodarne, och
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min förtrytsamhet hade till det mästa för-
swunnit och wreden lagt sig. Det war den 9.
Augusti.

Wi ärnade sätta oss i boswalan31 för at taga
oss litet mat, och jag i min trötthet tog högra
hand för mig ned på kläderna i det jag skulle
sätta mig, så at hela krops tyngden hwilade
på min arm. Straxt hördes ett kratsk och
kling, och min tumme hade fått ett djupt sår
wid öfwersta leden, hwarutur ymnigt blod
utflöt. Jag måste derföre genast gå upp i byn,
för at få såret riktigt ombundit, och i wägen
fortfor såret at blöda, så at jag började frukta
för någon förblödning och at bloden icke
skulle kunna stämmas; Men lycka war at wä-
gen ej war så lång till byn. Orsaken war det
lånta glaset, på hwilket jag just råkte taga med
handen när jag satte mig, och som geck sön-
der och sårade mig. Straxt efter min ankomst
till byn, kom äfwen Comminister Häggström
dit. Såret ombants genast, hwarefter blödan-
det efter hand sagtade sig. I mitt hjerta ganska
glad deröfwer, hembar jag Gudi tacksägelse
derföre blott med dessa orden: ”Gud ware
lof”, hwilka jag yttrade 2. a 3. gångor i en
hjertlig känsla och i största oskuld; icke des -
tomindre gjorde Comminister Häggström
anmärkning derwid, sägandes: ”Bror tackar
Gud, hör jag, ofta i otid?” likasom wille han
säga: nu för det du blifwit sårad, och ofta förut
öfwer obetydliga ting eller als intet, sådant är
ju Guds namns misbruk. Jag swarte blott:
”bör jag icke tacka Gud för det at blodflödet
hafwer uphört;” Då i annat fall mitt lif hade
kunnat wara i fara mente jag. Denna hans an-
märkning föreföll mig wara mera i otid gif-
wen, än min tacksägelse till Gud; ty mitt hjer-
tas känsla sade mig, at mina ord gingo af ett
tacksamt hjerta, och woro icke någon hädel -
se; och hwad förut angeck, så war det wäl sant
at samma ord då och då yttrades af mig; men
icke tanklöst och ännu mindre såsom någon

hädelse eller misbruk; utan altid hade jag nå-
gon ting i tankarna, som jag tyckte war tack-
sägelse till gud wärdt, om icke för annat så
dock för det, at det onda icke war wärre.

Dagen efter foro wi ut för at uptaga alla
wåra bragder då Comminister Häggström
rodde, och jag feck sitta ledig, såwida jag, så-
som blesserad, icke kunde ro. Altså satt jag
wäl också nu såsom en köl=Herre; men hade
derföre långt ifrån icke den tilfredsställelsen
deraf, som jag qwällen förut, i min förtryt-
samhet, önskade mig; ty i mina tankar gaf jag
mig sjelf denna bestraffning. Jag får wäl nu
sitta ledig och hwilande, men mig till ingen
hugnad; såwida jag icke en gång förmår at ro.
Således hafwer nu Gud tillskickat mig denna
olyckan till ett straff för min otålighet, mis-
nöje och misundsamhet på den lilla hwila,
som Comminister Häggström hade framföre
mig; jag måste tillstå, at jag hafwer sådant
ganska wäl förtjent. Borde jag icke hafwa
kommit ihåg, at han är något till åren kom-
men och behöfwer således mera hwila, hwar-
före skulle jag då misunna honom den! med
flera slika förebråelser som jag gjorde mig
sjelf i tysthet; men jag lät icke Comminister
Häggström märka häraf det minsta, utan dol -
de dessa tankar innom mig sjelf; och wi segla -
de sedan, samma dag, lyckligt hemm.

Min hustru, som mycket ömmade för denna
min skada, hjelpte mig at sköta såret med all
ömhet, det hon gjorde med icke liten fallen-
het; och wiste också nyttja goda medel dertill,
så at såret efter hand helades; dock drog det
ut flera weckor innan det blef fullkommeli-
gen läkt. Och flera år derefter kände jag en
wiss lamhet i min tumme hälst när jag wille
röra honom. Min Swärfar hälsade på oss den
24. och förblef några dagar hos oss.

Åter något om min sinnesswaghet, som då
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och då åter wille uplifwas, fast ej så ofta som
förr. Efter min dotters födelse föll jag ibland
på den tankan, huruwida hon wärkeligen
wore mitt barn eller någon annans, i anled-
ning hwaraf jag började, altid med någon oro,
at efterse om hon wore lik med någon, som
jag mistänkte hafwa haft någon för nära be-
kantskap med min hustru; hälst jag tykte at
hon ej måtte wara synnerligen lik mig sjelf;
och på det sättet förbittrade jag mången
stund för mig, som jag säkert annars hade
kunnat hafwa mycket gladare. Nästan swå-
rast i detta afseendet war det wid följande till-
fälle. Jag war kallad af Åbergska huset till Yt-
ter Tafle till at på deras gård derstädes wiga
ett brudpar, som war en deras dreng och Piga;
Länge hade jag nöjsamt nog derstädes; men
till slut kom också unga Henrik Bjuur dit,
som förut intet hade haft tid at komma; han
war nu icke allenast såsom Son i huset, utan
också uptagen till compagnion i handelen.
Wi sutto då nästan alla i löfsalen i kryddgår-
den, Där jag olyckligtwis tyckte mig finna nå-
gon likhet emellan honom och min dotter
hälst i anseende till någon liten grop på ha-
kan; straxt war då min mistanka wäkt; och
mitt sinnes lugn helt och hållet förstört; ty
ingen ting war så orimligt, som icke jag än-
dock ansåg för at wara rimligt och möjeligt,
så snart min mistanka war wäkt om något så-
dant. Och hwad som underhölt denna min
oro war, at jag knapt kunde afhålla mig ifrån
at åskåda hans haka och ännu mera efterse
denna förmenta likheten. Aldrig förr hade jag
någonsin mistänkt honom; men nu, af denna
anledning, war hans närwaro mig en plåga;
och längtade jag at förr ju häldre få fara hem:
och så snart anständigheten det tillät begärde
jag häst; de wille öfwertala mig at ännu längre
wara qwar; men jag förebar något angeläget
göromål och feck så änteligen fara hemm der-
ifrån. Glad at änteligen slippa ifrån detta

twånget och ångesten reste jag, under det, at
min oro mer och mer saktade sig, ehuru jag
wäl icke war aldeles fri ifrån grubblande på
den saken. Wid hemkomsten underlät jag
ock icke at se på min dotters haka för at fort-
sätta samma jämförelse; dock tycktes jag nu
finna mindre likhet dem emellan än i Ytter=
Tafle, hwarföre jag efterhand blef mera lugn
till sinnes, hälst jag började bättre inse orim-
ligheten af denna min mistanka, när jag be-
sinnade at Bjuurn mästedels war i Stockholm,
och knapt få gånger hade warit i mitt hus. Nå-
gon tid derefter uptäkte jag äfwen för min
hustru denna min mistanka i afsigt at af Hen -
ne ännu kraftigare blifwa öfwertygad om
orimligheten af en sådan mistanka, Hon kun -
de wäl icke höra sådant utan sorg; men läke-
medlet war för mig hälsosamt, så at aldrig han
någonsin mera war föremålet för såda mina
mistankar.

Jag får också nu anmärka at Herr Bruks Pat -
ron Zachris Åberg dog sista dagen i månaden;
och Bruks Patron Morten Grahn blef sedan
styresman för det Huset.

Ett Compliments bref ifrån Farbror Ström
och hans Son Fredrik; feck jag denna tiden;
de och alla där warande Slägtingar mådde wäl.

En Murmästare Simon Asp lund, flyttad till
Skällefteå skref mig till och begärde Attest
för at kunna ingå ett nytt giftermål. Han
medsände en 24. sk: Sedel för beswäret, som
war mycket rart; hade jag fått så mycket för
alla sådana bref och atester som jag måste be-
swara, så hade det warit en god sportell. Bref-
wet beswarades och attesten afsändes.

Ett bref ifrån min Swåger Nils Jacob inlopp
nu, hwar uti han anmodade mig, at Hos Läne
BokHållaren Christopher Lindahl utta ga och
öfwersända 150. R:D: jämte Ränta och Lagsök-
nings omkostningar; jämte andra Commissio-
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Cit: p: 261. D: B:

och Pag: 398. 
D: B:

251. 
1798. 

Augustus.

252. 
1798. 
Augustus.

Dödsfall.

Bref.

September.

122

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:53  Sida 122



ner som alla expedierades. Man ser här af at jag
war mycket wäl betrodd af mina Swågrar i
detta fall. Äfwen berättar han, at Swåger Jo-
han Petter hade fått Commerci Collegii Pri-
vilegium, at anlägga ett glasbruk i Piteå, samt
at Swåger Jonas Gustaf skulle kom ma till
Umeå för at biträda wid en krigsrätt. Altså
wäntade wi hans ankomst och det icke förgäf-
wes; då han bodde hos oss några dagar. I slutet
af Månaden hade jag åter bref ifrån Nils Jacob
afwen angående Commissioner.

Icke långt efter Swåger Jonas Gustafs
bortresa ifrån oss feck jag bref ifrån honom
med Commission om något Protocoll, som
wärkstältes. Till slut skrifwer han: ”Lefwen
sjelfwa wäl och jolren med lilla Anna Greta:
Morbror kommer wäl ännu en gång och dan-
sar med Henne. Eder Wän Jonas Gustaf.” Hö-
rer till pag: 338. denna Boken

En Sjö Capitén Olsson war nu kommen till
Staden, som gjorde visiter hos flera och äfwen
hos oss. Ryktet sade at han war en afsatt Prest,
för det at han stulit en silfwersked. Nu war
jag en eftermiddag hos Herr Notarien Sten-
berg, som bodde så till, at min port wäl syntes
ifrån hans fönster. Efter någon stunds drögs-
mål hos honom säger Stenberg till mig: ”Bror
feck nu främmande; Capitén Olsson geck till
honom.” Jag tog så afsked och geck hem; Men
såg ingen Capitén Olsson där; Jag frågte
Hustrun, om han hade warit hos oss, men hon
nekade dertill. – ”Notarien Stenberg”, fortfor
jag, ”sade at han såg honom gå in nyss i wår
port.” ”Då hafwer han sedt mycket miste”
swarte hon, ”det hon försäkrade wara full-
komlig sanning.” Jag wiste icke hwad jag
skulle tänka härom, och som jag sjelf icke el-
ler såg det minsta tecken till honom, så måste
jag tro Hennes ord och hejda mina mistankar,
samt förklarade saken så, at han torde gått in
till Baron Boje, hwars port war helt nära till

min; och jag lugnade mitt sinne; såwida det
war sannolikt at Stenberg af den orsaken ha -
de sedt miste. Och war således detta andra
gången som dessa portars nära belägenhet
hade åstadkommit en sådan förwillelse. Hwa-
rom se pag: 63. bladet c. d.

En annan gång roade wi oss, jag och min hus -
t ru, åt denna Capitén Olson, då han en gång
war hos oss, icke långt efter den förra händel-
sen. Han hade warit nyligen rest till Nysätra,
eller Nybyn och där påhällsatt så wäl mina
Swärföräldrar, som ock Min Hustrus Morbror
Herr Comministern Erik Widmark. Och
talte han nu om huru han hade hört honom
predika. Det war sant, at denna Comminister
hade ett ganska swårt och klent uttal; men så
afmålade Olsson det också nu på det högsta,
såsom högst utomordentligt; Han härmade
honom, förlöjligade och ridiculiserade ho-
nom på alt sätt; och wi smålogo i mjugg emot
hwarandra, under det han så nitiskt sökte
gifwa oss ett klart begrepp om hans prediko-
sätt och gåfwor. Efter hans bortgång roade wi
oss en lång stund häråt, och sade jag: ”hade
han wetat, at du war hans Syster dotter, så
hade han säkert tegat härmed eller åtmin-
stone med mera warsamhet ordat härom;”
hwarwid min Hustru anmärkte, at ”säkert
hafwer han också på samma sätt afmålat ho-
nom för min Mor på Nybyn.”

Ifrån denna Morbror hade jag nu ett bref,
med en Commission till Lands Cancelliet.
Men till slut skrifwer han: ”Hälsa Syster Lisa
ifrån min gumma och mig med anmodan at
icke spara nam nam för lilla dottren, hon
torde intet så länge göra beswär.” Slut.

Hans mening war at min Hustru sjelf
måtte gifwa henne di, hwilket jag också up-
muntrade henne till och jag måste berömma
Henne för det hon sjelf war ganska willig der-
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till; men olyckan war, at Hon hade intet at
gifwa henne, emedan Hennes små brunnar
icke wille tillflöda, så at barnet såsom wanligt
måste födas med nappen.

Dessa Morbrors Commissioner på Lands
Cancelliet och Contoiret woro mig wist icke
till begag; ty jag wis te at han war en processe
mästare och jag hade derföre alls ingen lust
och wille för ing en del så ofta synas på Can-
celliet; at en eller annan gång gå dit i sådana
ärender för Min Swärfar eller swågrar kunde
jag icke neka; men för Morbror Widmark såg
jag förut, at jag ofta skulle få synas där. Der-
före tog jag mig dristighet till, at i swaret,
dock så höfligt som jag kunde, skrifwa unge-
fär som följer.

Sedan jag hade swarat på commission till-
lade jag: ”Jag är uti alt annat så willig som
skyldig at tjena Morbror så långt jag förmår;
men beder at Morbror täckes wara god och,
om möjeligt är, förskona mig för sina proces-
ser, hwaraf jag af gammalt wet, at Morbror är
skäligen fertil, och jag hafwer allsingen lust,
at så ofta synas på Cancelliet. Jag beder at
Morbror icke illa uptager denna min begäran;
ty jag försäkrar, at det icke är af minsta mot-
willighet at tjena Morbror; utan blott af högs -
ta olust för sådant” &c:

Icke långt derefter feck jag åter ett bref
ifrån honom äfwen angående en sådan Com-
mission på Lands Contoiret; deri han wäl icke
swarar mig på denna min begäran; men blott
skrifwer: === ”Och om icke Min Bror kan el-
ler will göra detta, torde han kunna anmoda
någon annan, som på mina wägnar obligast
det kan förrätta.” ===.

Jag expedierade Commission och swarte
der på, och sedan blef jag, efter önskan ifrån
sådant befriad.

Twenne bref ifrån vice Pastor Nordlund i
ämbets ärender feck jag, som enligit befall-
ning expedierades.

Ianledning af det pag: 247. omnämde beslut
angående Pastoral Examen, hade nu Commi-
nister Häggström rest till Hernösand i denna
afsigt; och med honom hade jag också afsändt
min ansökning om at få stå Pastoral Examen
men den, om Förslaget på Bergs Pastorat i
Jämtland skulle jag sjelf inlämna wid an-
komsten. och detta sednare icke för det jag
hoppades at ett sådant nu kunde fås; ty det
fant jag icke war möjeligt; utan blott för att
få stå denna examen; ty jag war underwist de-
rom, att ingen får stå en sådan examen, som
icke tillika har sökt något ledigt Pastorat.
Comminister Häggström war nu hemkom-
men efter wäl förrättat prof och arbete, yt-
terst glad och munter, ja så aldeles, att han
nästan war halfyr, så att jag till och med för -
undrade mig deröfwer. På min fråga: huru han
hade mått i Hernösand? och om där war nöj-
samt att wara? swarte han: ”Hwad skall man
icke där må wäl och hafwa roligt; där är så
många wackra flickor och Fruar.” och detta
högst förnögd i sin glädje yra; ja under wårt
samtal talte han ännu en gång om de många
wackra och wälwilliga flickorna och Fruarna
i Hernösand, så att jag just föll i förundran
deröfwer; att Han som hade hustru och barn
hemma, war öfwer 50. år, och dertill med war
Prest, skulle så lifligt fästa sin upmärksamhet
på wackra fruntimmer. Jag swarte honom
ingen ting härpå; men ansåg detta hans prat
blott som skämt; men framdeles får jag till-
fälle at ytterligare förklara detta.

Han medförde följande bref till mig ifrån
Consistorii Notarien Olof Lindahl.

=== ”Sedan brefföraren Brodren Hägg-
ström nu är lyckeligen expedierad härifrån är
Du wälkommen hit, när som hälst. Såwida
Dina Theses ej behöfwa tryckas är tids nog,
at inlämna dem till censure wid din hitkomst.
Du får en exa mens Camrat uti Comminister
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Staaf, äfwen sökande Berg.” Sedan underrät-
telse at en Magister Sunder snart skulle
komma ifrån Åbo till vice Rector i Umeå pe-
dagogie Schola. Och till slut skrifwer han:
”Får jag be dig at resa in på Olofsfors, för at
medföra litet sikrom, som där står för min
räkning. Är beständigt Din” &c:

Ehuru denna kallelsen war af mig begärd
och således i det afseendet wälkommen, så
war jag dock nu föga nögd med den; ty han
kom mig på, något för hastigt; jag trodde, at
jag ej förr än i December skulle blifwa kallad,
det jag häldre hade önskat, emedan jag ännu
hade något oläst af hwad jag hade föresatt mig
i Hæbræiskan, som war 30. Davids Psalmer;
samt ännu obetydligt hade hunnit se på Kyr -
ko Historien. Men saken kunde nu mera icke
hjelpas; jag måste derföre genast bereda mig
till resan.

Men under denna beredelsen will jag anföra
en par andra ämnen. Ifrån Min Swåger Johan
Petter hade jag nu fått bref i hwilket, utom
wanliga Commissioner, han underrättade
oss, at han, som Arrendator af Pitheå Öfwer -
s te Boställe, nu hade flyttat dit, och fast än
sjelf ogift redan hade 13. Personers hushåll.
Beder Mig så hälsa hans Bror Jonas Gustaf,
som nu war hos oss, at han, i all tysthet, måtte
låta honom weta huru mycket han öfwer
sommaren hade förtjent. Och till slut denna
önskan och warning: ”Måtte Syster Lisa Cajsa
Din Gumma snart få sofwa tryggare för lilla
Anna Greta, och du sjelf hafwa den höflig-
heten, at ej alt för snart påtruga henne en ny
Recrute!” Hällsningar &c: Slut.

Fru Spiegel, min Slägtinge kom denna tiden
och begärde at få låna ett skjel korn eller mjöl;
men som hon flera gångor förut hade lånt åt-
skilligt af oss, utan at betala någon ting, så
war hwarken jag eller Min Hustru hugad at

låna Henne något mera åt den, som aldrig nå-
gonsin tänkte på at betala. Det war sant, Hon
war fattig, men det frisäger icke ifrån skyl-
digheten at betala: ty min principe är, at alt
lån bör ricktigt och i rätter tid betalas; så haf-
wer jag altid gjort i min Fattigdom; jag hafwer
sjelf häldre lidit brist än underlåtit betal-
ningen när jag hafwer kunnat. Det kan wäl
wara sant, at det, för en fattig af bättre stånd
kan wara tungt och swårt at begära hjelp på
annat sätt och ärkänna sin oförmögenhet at
betala; Men jag anser det långt sämre, ja för
ett lågt drag på Caracteren; at under namn af
lån, upsåteligen wilja narra till sig en annans
egendom, den man aldrig tänker betala och
såmedelst twinga långifwaren till at skänka
efter sådant, likasom wore det en skyldighet.
Alsingen skam är det för den som är i behof
at upriktigt säga sin belägenhet, ungefär:
”kära wän hjelp mig, om du kan:” Men at med
en hemlig list, under sken af lån tillskansa sig
andras goda emot hans wilja och afsigt, det
är, till det minsta sagt, oförswarligt. Ingen är
så hård eller känslolös, utom nidingen, at han
icke söker hjelpa en fattig och behöfwande
så långt han kan och förmår; men den sattsen
tyckes dock wara sann och riktig: at om jag
skall gifwa eller skänka något åt någon, så må
jag då få gifwa det friwilligt, då det snarast
kan gå af ett godt hjerta, men skall man på
sådant sätt nödgas skänka, eller narras dertill,
så åtföljer merendels någon harm eller mot-
wilja med gåfwan, så framt icke man sjelf be-
sluter at skänka efter af egen drift. Hwilken
skulle wäl kunna säga sig fri för sådan harm.
Nu woro wi sjelfwa i den snäfwa belägenhet,
at wi icke hade råd till at skänka bort mycket
af wårt lilla förråd, och aldraminst at narras
dertill. Man lärer tydligt, af flera ställen af
den na lefwernes berättelse, hafwa funnit hu -
ru små mina inkomster woro för året; ty lärer
det ej förefalla så mycket underligt, at wi
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måste wara återhållsamma i detta fall.
Wi hade nyss förut begärt och fått låf, at

tröska på någons långloga straxt utom staden,
dit wi hade fört wår lilla årswäxt, och satt den
i hässjan där bredewid. Nu hände sig, at första
eller andra natten efter det Enke Fru Spiegel
begärte detta lånet af oss, några getter hade
kommit in i gärdan och ätit upp ur nedersta
hwarfwen af hässjan, och således gjort oss
stora skadan på wårt korn. När jag detta feck
höra så slog mig mitt samwete; ty jag tänkte:
Må hända at Gud, på detta sättet, hafwer we-
lat straffa oss för denna wår hårdhet, at neka
Fru Spiegell den begärta hjelpen; och således
welat wisa oss, at ett sådant uppförande war
synd, hwilket nu oroade oss; Och jag mins
icke wist om wi icke sedan skickade henne
något litet mjöl till skänks. Och jag tänkte
härwid: det är sant: jag hafwer litet at gifwa
åf; men så hade wi bort betänka, at jag hafwer
utwägar och credit at få hwad jag behöfwer,
om jag kommer i behof; men Hon icke; ty ige-
nom ett sådant sätt at hjelpa sig fram hos alla,
kunde Hon ej annat än förlora alt förtroende.
Och i detta fall så wäl som i barna upfostran
liknade hon fullkomligt sin afledne Kära Mor
Madame Burman eller förut Olof Forsellskan,
som förut nog är i detta arbete ådagalagt.

Nu will jag något litet nämna om mitt
lynne och tänkesätt i detta fall; ianledning af
denna händelsen. Jag är wist icke af naturen
utan ömhet, medlidande, blödighet och hjelp-
samhet, så at det mången gång å ena sidan swi-
der i mitt bröst när jag nödgas neka eller icke
kan hjelpa, hälst då jag påminner mig at jag,
såsom Prest, bör både gå andra före med exem -
pel och efterdömen, så i detta fall, som i alt
annat, som ock med sådant wisa at jag hafwer
alfware med hwad jag lärer härom i mina pre-
dikningar. Å andra sidan hafwer känslan af
eget behof ofta warit lika swår och tryckande,
samt den tankan, at jag icke äger rättighet till,

eller är förswarad med, at skän ka bort andras
egendom, då jag warit skyldig mer eller mind -
re; utan borde jag först se till, huru hwar och
en kunde få sitt igen, om jag innan kort skulle
dö, så at jag med äran måtte läggas i grafwen,
och ingen skulle säga: Så hafwer han mig be-
dragit, eller så och så mycket hafwer jag för-
lorat på honom, Min hustru och barn efter
mig till en obotelig skada i deras fattigdom,
som annars skolat haft sin nödiga bärgning
och utkomst till deras död. Jag hafwer derföre
ofta innerligen bedt Gud; at jag på min sote-
säng icke måte behöfwa oroas af en sådan före -
ställning och medwetandet, at jag skulle på
något sätt warit wållande till en sådan klagan.
På sådant sätt hafwer striden emellan medli-
dandet ofta warit swår och oroande för mitt
hjerta.

Lägg nu härtill, att jag ifrån min första tid
mäst altid warit fattig, eller åtminstone lef-
wat ofta i mycket snäfwa omständigheter, så-
dant gjorde at nödwändigheten war för mig
en lag at iaktaga den yttersta hushållning och
sparsamhet; detta åter alstrade en wana at
wara det nättaste jag kunde i mina utgifter,
och denna förorsakade återhållsamhet i gåf-
wor och skänker, hwartill också någon mer
eller mindre naturlig fallenhet till at wara
hwad man kallar, bidrog. Sådant gjorde stri-
den emellan gifmildheten, och återhållighe-
ten med gåfworna swår och beswärlig, hälst
när gräntsen dem emellan skulle utstakas.
Deremot: föreföllo nödwändiga utgifter, så
war derwid ingen fråga derom, at icke utgif-
terna skulle wara, och ingen otidig nitiskhet
borde då synas; dock skulle den nödiga och
förnuftiga hushållningen i sättet och tillställ-
ningen derwid iakttagas, samt onödigt och
onyttigt öfwerflöd derwid sorgfällit undwi-
kas. Sådan war min principe i detta fall.
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Jag nämnde nyss att wi ofta woro i mycket
snäfwa omständigheter; till bewis derpå will
jag blott nämna följande omständighet. Det
hände då och då, at wi icke hade så pass mjölk
i huset att wi hade åt barnet i nappen. Och då
wi skickade ut at köpa, så hände det ej sällan,
at wi icke fingo köpa mjölk. Jag sökte då några
gånger, at upmuntra hustrun till at skicka ut
till wissa Fruar i staden; ”Du bör min Wän”,
sade jag, ”icke blygas derföre; lät begära blott
så mycket du får åt barnet, jag försäkrar, at alla
gärna skola gifwa dig så pass om du säger up-
riktigt at du icke hafwer nu något, åt henne,
och at du icke får köpa: och du skall få se at du
icke skall hafwa begärt förgäfwes” &c: Men
min Hustru war så försynt, at Hon omöjeligt
wille det; utan häldre gaf hon åt barnet dricka
i nappen när flickan började gråta. Detta tyck -
te jag war för långt gångit i försynthet, och det
oroade mig; men jag kun de icke hjelpa saken;
icke wille jag twinga henne at skicka ut efter
mjölk, icke eller wille jag emot Hennes wilja
sjelf skicka ut at, begära mjölk; ty jag såg hwad
Hennes hjerta led, och mitt led icke mindre
härwid.

Man påminne sig huru jag pagina 250. och föl-
jande sökte finna någon likhet emellan min
dotter och wissa personer*. Nu satt min hus -
t ru en dag denna tiden wid sitt barns wagga:
förmodeligen war det någon sådan stund, då
hon hade gifwit barnet dricka i nappen, det
jag nu icke mera mins. Hon satt helt tyst och
likasom i djupa tankar; såg på sitt barn med
mycken upmärksamhet, pekade på barnets
haka och såg ömt på mig och pekade äfwen
på min lilla hake grop, hwarwid tårarna stodo
Henne i ögonen, och alt detta utan at säga ett
enda ord, knapt någon suck undföll henne.
Denna stumma pantomime Scene rörde mig
innerligen; ty jag förstod mycket wäl hwad
hon wille säga; nemligen: Hwarföre skall du

wara så twifwelaktig om dit barn, och söka
dess likhet med andra? om du kunde inse
huru mycket mitt barns haka är lik din egen,
så skulle du wist icke göra mig en så smär-
tande sorg! Jag omfamnade ömt min hustru
i mitt knä; bad henne om förlåtelse; sökte för-
säkra och öfwertyga Henne derom, at jag nu
mera icke twiflade på at ju barnet war mitt,
samt låfte, at hädanefter söka, at taga mig för
sådant till wara så långt möjeligt woro. Wi be-
seglade denna förening med ömma och kär-
leksfulla kyssar, hwarwid bådas wåra tårar
blandade sig med hwarandra. Och ännu när
jag detta skrifwer rinna mina tårar wid hug-
komsten häraf.

X. Capitlet.
Resan till Hernösand.

Efter en nödig reglering om Presterliga göro-
målens jämna förrättande, och gjorda afskeds
visiter hos Herrar Presterna; samt ett ömt af -
sked af min älskade maka och dotter, reste jag
den 1. November en Thorsdag hemifrån sedan
jag på något ställe hade lånt mig litet respeng -
ar, som långt ifrån icke war tillräckeligt, Men
jag hoppades få låna mera i wägen. Jag reste
på eftermiddagen; men ej längre än till mina
Föräldrar i Stöcke. Dagen efter fortsattes re-
san, så at jag till middags tiden kom till Olofs-
fors Bruk, där jag nödwändigt måste in, enligit
Notarien Olof Lindahls begäran i hans bref
(Se pag: 254. näst förut.) för at emottaga hans
sikrom. Jag blef här wäl emottagen, så wäl af
Inspectoren som hans Fru, min fordna Fäs-
temö. Jag kunde nu icke se Henne utan en wiss
ömhets rörelse, som mera wäktes af medli-
dande öfwer at se henne wara förenad med en
man som owärdigt och hårdt bemötte Henne,
(Se pag: 380. och 381. Sjette Boken.) än som af
någon gammal kärlek till Henne, dock torde
wäl den också, i någon liten mån, hafwa bi-
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dragit at wäcka detta medlidandet hos mig.
Jag emottog rommen som Hennes Bror skulle
hafwa och afreste straxt.

Huru resan och Examen aflopp &c: ses af föl-
jande bref, hwaremellan jag will anföra ett
och annat till widare uplysning. Mitt första
Bref till min Hustru daterat Nätra den 4. eller
Söndagen lydde så.

”I går aftse klåckan ./2. till 3. kom jag hit,
men Prosten Harlin och Häggqvist släpte mig
icke hädan; i dag sedan jag hafwer spisat mid-
dag och warit i Kyrkan skall resan fortsättas;
jag hinner således ej fram i dag; ty det är 9.
Mil qwar. Utaf min Far i Stöcke feck jag till
skänks 3. R:D: resepengar och feck låna 4.
R:D: för hwilket jag glömde at tacka min Mor,
råkar du Henne förr än jag, så glöm du ej at
tacka Henne och ursäkta mig. I Sahluböle låg
jag andra natten; de mådde där alla wäl och
hälsade mycket; men inga resepengar feck jag
där af Farbror.

Jag är munter och hafwer hälsan och haf-
wer ännu ej någon synnerlig olägenhet af re-
san. Farwäl tills widare!

Glöm ej påminna Branwaktskarlen Brän-
ström, om dikets rensning; och tala med nå-
gon, som sätter in dubbla fönsterna. Jag sän-
der dig 100:de kyssar för dig och Anna Greta.
Lef wäl önskar din wän i döden. P: Stenberg.”

Jag reste då Söndags eftermiddagen ifrån
Nätra, och hant icke längre än till Härads-
skrifwaren Eklund, där jag körde in till nat-
ten; jag kunde icke eller längre köra; ty redan
war det så stick mörkt, at wi med möda hit-
tade upp till gården. Ställets namn mins jag
nu ej mer, men om jag mins rätt, så war det i
Ulångers Socken, en röd wacker gård till hö-
ger ej långt ifrån wägen. Det war sant, at jag
hwarken kände den Herrn ej eller war det
minsta bekant med honom; men jag wiste at

han också war född i Umeå, en Bondes Son i
Tafleå, som hade i barna åren bortluppit ifrån
föräldrarna, och som jag också hade af någon
fått weta hans namn, så kunde min skjuts-
bonde så wäl i mörkret beledsaga mig till ho-
nom. Jag war där ganska wälkommen, hälst
då han feck höra, at jag war ifrån Umeå och
hade hälsat honom ifrån hans bröder och 
andra Slägtingar; samt af honom och hans
Hyggliga Fru blef mycket wäl och artigt be-
mött. Han war mycket munter och språksam,
och omtalte sjelfmant med ett synnerligt
wälbehag huru han rymde bort ifrån sina för-
äldrar: ”Jag hade allsingen lust för bond=ar-
betet”, sade han, ”icke eller at sitta och kånka
och skjutsa Posten ständigt” (Hans far war
Postförare) ”utan wille ut i werlden, men det
feck jag icke för mina föräldrar; derföre ak-
tade jag på, en dag när föräldrarna hade rest
till Kyrkan, och tog mitt lilla förråd med mig
och wandrade så söderut; och mat feck jag af
godt folk dit jag kom.” Har man wäl hört en
sådan tilltagsenhet af en 10. a 12. års pojke!
”Jag wandrade altså söderut alt till dess jag
kom till den och den Herrn i (eller nära) Her-
nösand, som uptog mig i sitt hus; lärde mig
skrifwa och räkna &c: och war jag ständigt
hos honom till dess jag war lycklig nog at få
denna Häradsskrifware Sysslan; samt med
min Hustru denna goda och wackra gården
och egendomen. Si så underligt och lyckligt
styrer Gud ofta i werlden menniskors öden!
Si jag skulle först löpa bort ifrån Föräldrarne
förr än jag kunde blifwa duglig till något
godt!” Efter några år feck jag höra, at han
förde en extravagant lefnad, söp, war sin Fru
otrogen &c: och dog ungefär under krigsåren
1808. Jag förtröt, at han så skulle misbruka
sitt natur:a snille och goda anlag &c: Morgo-
nen därpå reste jag dädan i dagbräckningen.

Om jag mins rätt, så hade jag qwar samma
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skjutsbonde öfwer natten, som också nu
skjutsade mig till nästa gästgifware gård.
Denne war en munter, beskedelig och wäl-
willig man, som wid en by skaffade litet ister
at smörja min Chaise med. Han märkte at det
geck nog tungt för hästen; jag hade wäl också
stora hopen tungt på; nämligen Chaise=ste-
get fult med byttor och näfwer ryfwor33 fulla
med sikrom; men det war icke det, han gjorde
upmärksamhet uppå, utan han undersökte
hwarmed Chaisen war smord, och sade: ”Han
är ju smord blott med kära ser jag;” ”Ja” mente
jag: ”är icke den braf? bönderna bruka all-
mänt smörja med den i Wästerbotten.” Han
fortfor: ”Ingenting är så dumt som at smörja
hjuldon med kära; de heta sommardagarna
kan den wäl gå an; men i höstkölden är den
långt wärre, än om han wore osmord; ty bec-
ket af käran blifwer så hårdt och styft at det
går dubbelt tyngre deraf; utan man bör blott
smörja med något som fett är!” Också hade
han mycken möda at få bort det gamla bec-
ket, och så smorde han ånyo, och Chaisen
lopp mycket lättare. Detta war således orsa-
ken dertill, at min resa hittils hade gått så
långsamt, samt at wi så sent i mörkret hunno
fram till Herr Häradsskrifwaren Eklund.
Altså feck jag af denna bonde lära hwad jag
icke förr wiste; ty jag trodde, at käran war ett
likaså godt fett at smörja med, som alt annat
fett; och detta mins jag så länge jag lefwer.

Wid ankomsten till Härskogs Gästgifware=
gård, och då jag wäl war inkommen i hållstu-
gan, såg jag; igenom fönstret, en ung lång
Herre komma ut ifrån den andra byggningen,
som satte sig i sin Chaise och körde sin wäg.
På min fråga hwem den Herren war? feck jag
till swar, at det war en Student han war Ma-
gister, som hette Wattrang, som war nyss
kommen ifrån Åbo och reste nu till Boteå. Jag
fortsatte sedan straxt min resa: men ald -

raminst kunde jag då föreställa mig, at samme
man framdeles skulle blifwa mig till stor för-
argelse och förträt, hwarom mera i sinom tid,
om jag lefwer och hinner med.

Mitt andra bref till min hustru war daterat
Hernösand Tisdagen den 6. November, och
af följande lydelse.

”Posten går wäl ej förr än om Fredagen; men
jag will dock skrifwa hwar dag när jag hinner
och kommer ihog något. Jag reser nu på stund
till Biskoppen: du skall få höra mera sedan.

Onsdags qwällen. Biskoppen war ganska
god, äfwen Lectorerna, som jag hafwer råkt;
några hafwer jag ej träffat. I dag hafwer jag
warit på kalas hos Conrector Ström, som på
föremiddagen instältes i ämbetet. I går in-
lämnade jag mina Theser hos Biskoppen, som
i morgon i Consistorio skola föredragas; äf-
wen då tänker jag jag inlämna Inlagan till
Bergs Pastorat.

I Nordmaling köpte jag 8. kannor sikrom,
som jag hafwer skänkt, dels åt Biskoppen,
dels ock åt några Lectorer.

Den 18. hujus eller 24. Söndagen skall jag
predika och den 24. eller Lördagen derpå skall
jag disputera. Bed Gud at jag måtte få hafwa
hälsan och at det må gå wäl.

Fredagen. Jag bor hos Repslagaren Söder-
berg, som är född i Umeå så wäl som hans
hustru; jag spisar ock hos honom.” === något
om wäderleken. ===. ”Skrif mig straxt till
och låt mig weta hwad som händer. Hälsa
mina Föräldrar och Syskon, samt alla andra.

Jag will wäl bjuda till at skrifwa dig till
hwar Postdag; men om ock någon skulle gå
förbi, utan bref, så är du god och ursäktar det;
ty jag är mycket sysselsatt. I morgon dispute-
rar Comminister Staaf ifrån Berg.

Du hafwer wäl ej glömt at skrifwa till mina
Swärföräldrar om min resa. Ifrån Nätra skref
jag dig till du hafwer wäl fått brefwet.

Studenten.
Cit: pag: 236.
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Min ömma Wän om jag hade dig här, så hade
jag nöjsammare; men också kanske me ra hin-
der. Jag kan ej ännu något nämna om ti den till
min afresa; Hälsa wår lilla dotter; skrif huru
hon mår. Gud låt oss få träffas med hälsan. Lef
wäl önskar af hjertat din ömma Wän och ma -
ka.”

Nu några uplysningar wid somliga af dessa
punkter.

I anledning af den sik rommen, som jag skulle
föra ifrån Olofsfors till Hernösand, föll mig
in följande tanka. Det torde ej wara utur wä-
gen om jag köpte mig litet sik=rom, för at
skänka åt Biskoppen och Herrar Lectorer; icke
derföre, at jag wille på något sätt muta dem
eller trodde, at sådant något synnerligt kunde
göra mig till godo i anseende till den förestå-
ende examen; men jag tänkte: sådant torde
dock wara rart och wälkommit, och kanske
äfwen göra dem något mildare. Och som det
war mig sagt, at just nu i Lögde by kunde rom
finnas, så stadnade jag där en stund och köpte
så mycket som i brefwet är nämt, som tillika
med den rom som jag hade emottagit på
Olofsfors utgjorde icke liten tyngd. Om mån-
dags eftermiddagen kom jag fram till Hernö-
sand, och körde genast till mitt förra qwarter
hos Repslagaren Söderberg. En af bönderna
som sålde mig rommen, hade mycket af ho-
nom och alt förwarat uti stora näfwer ryfwor.
Och då jag gaf tillkänna mitt missnöje deröf-
wer, och icke wille köpa honom, af fruktan,
at han wore skämd eller kunde skämmas, så-
wida han ej war i ett tätt kärill, så swarte han;
”Nej det förhåller sig twärtom; i täta kärill
härsknar han mycket snarare; men i otäta kä-
rill rinner slemmen och isynnerhet flottet
bort, som han har med sig, och det är just
denna feta oljan, som förorsakar härsknaden.”
Detta fant jag mycket skäl uti, och war således
detta åter något nytt, godt och nyttigt, som

jag helt oförtänkt feck lära.

Wid uppwaktningen hos Biskoppen får jag
omröra följande. Jag hade hos mig sjelf be-
slutit, at upriktigt tala med honom, och säga
hwarutinnan mina kunskaper wore swagast,
samt utbedja mig i ödmjukhet hans godhet
och wänskap. Mina Theser, som jag hemma
hade utsökt och skrifwit i Concept; wille jag
icke skrifwa sjelf, såwida jag tycktes hafwa
en så dålig stil; utan Brodren och Consistorii
Notarien Lindahl recommenderade till mig
en Gymnasist wid namn Södermark, som
emottog det, at hemma hos sig renskrifwa det
på Postpapper, som jag lämnade honom. När
han återkom dermed så befans deruti några
skrif= och stafningsfel, som han icke noga
hade eftersedt. Men som nu ingen tid war öf-
rig, till at omskrifwa det, såwida jag annars
wille komma i rätter tid till Biskoppen, så
måste jag Corrigera sådana fel; men som pap-
peret war så ganska tunt, så kunde jag icke så
wäl skrapa ut det felaktiga, eller så tydligt
rätta det, at icke det också syntes huru det
först war skrifwit. Jag hade före renskrif-
ningen upwist Conceptet åt Brodren Lin-
dahl, och han hade intet derwid at påminna.
Dessutom hade jag hemma om wåren ren-
skriwit en predikan hållen på 2:dra Söndagen
efter Trinitatis, hwars Propositon war denna.
De hinder och orsaker, som afhålla många ifrån
Herrans Nattward, tillika med deras weder-
läggning eller råd derwid.Detta i afsigt, at kan-
ske någon gång låta trycka den för at utdela
några exemplar deraf till Stadens Innewå-
nare. Ty med oro ärfor jag, at ganska många
af Församlingens medlemmar, hälst Stånds
Personer, afhöllo sig ifrån Nattwarden; och
då jag sökte at wänligt påminna dem derom,
så emottogo wäl somliga en sådan påminnelse
beskedligt, och jag feck af dem höra orsaken
till drögsmålet; men somliga åter ansågo en
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sådan påminnelse för otidig, hälst en blef ond
och åberopade sig de nu mera uplysta tiderna
och at han icke fant sig i at efterfölja allmo-
gens wantro &c: Jag sammanskref derföre
med flit denna Predikan, lämpad efter För-
samlingens behof, som jag kände och hölt
den på utsatt dag och jag fant, med nöje och
tilfredsställelse, at den hade en ganska god
wärkan hos somliga. Denna Predikan tog jag
med mig, wäl icke at så snart låta trycka den,
men för at wisa den för Biskopp Hesselgren
och utbedja mig hans omdöme derom.

Så utrustad, reste jag till Säbrå och feck
också straxt tillträde hos Biskoppen. Jag sade
mitt namn, och anmälte mig wara kommen,
at, enligit Herr Biskoppens och Consistorii
benägna löfte och kallelse, nu få stå Pastoral
examen. Han swarte mig gunstigt och bad
mig sitta ner, hwarpå jag framlämnade mina
Theser; och bad om Hans benägna censure
öfwer dem; och sedan framlämnade jag den
nyssomtalte predikan, och utbad den guns-
ten, at Han wille öfwerse henne; och önskar
jag at få höra Herr Biskoppens mogna om-
döme om henne. Han emottog altsammans
gunstigt, hwarefter jag satte mig och wäntade
at på något sätt komma i något samtal med
honom, för at, likasom tillfälligt wis fram-
komma med mit ärkännande om hwad jag
minst war hemma uti; ty jag tyckte, at det just
icke passade sig at genast framrycka dermed;
men det war icke länge förr än han geck och
ryckte på klåcksträngen, och då Betjenten en
liten stund derefter kom in; så sade han till
honom: ”beledsaga den herr Magistern till
Lector Ströms kammare;” och till mig: ”Herr
Magistern är god och går till min Måg till dess
han kan få litet frukost.” Jag blef något flat
öfwer ett så hastigt förafskedande, som lik-
nade ett wärkeligt bortwisande, och tänkte:
Han måste säkert icke wara road af långa vi-
siter. Jag steg straxt up, utbad mig at få weta

när jag skulle få låta afhämta mina Theser,
och geck straxt, något ledsen, at icke hafwa
fått tillfälle at andraga mitt åliggande.

Lector Ström, som bodde i en sido bygg-
ning, war deremot så mycket mera språksam,
och han roade mig med upläsandet af sina
förklaringar i frågan om Umeå Stads Boers
och Landets Stånds Personers ansökning hos
Konungen, at få HofPredikanten Berlin till
4:de Man på Förslaget till Umeå Pastorat,
samt andra hans Processer; och tycktes han
wara rätt förnögd öfwer sitt skrifsätt, som
wist icke war utan sitt salt och skäligen am-
pert; och han war säkert sjelf mycket mera
road deraf än jag. I medlertid geck dock tim-
men derigen lättare förbi, hwarefter wi up-
kallades till Frukosten, och så reste jag till-
baka; och gjorde mina visiter hos alla de andra
Herrar Lectorer.

Straxt efter hemkomsten företogs utdelning -
en af sikrommen, åt hwar och en sin afskilda
del, hwarwid min wärdinna, Madame Söder-
berg, war mig behjeppelig och feck hon också
sin lilla del deraf, hwarpå altsammans med
wissa Personer, afsändes, med hällsningar
ifrån mig till hwar och en, at de wille hålla det -
ta lilla till godo; och buden återkommo med
den underrättelsen, at alla hade tacknämligt
och med wälbehag emottagit honom.

När jag då, kort derpå, geck till Lector Nordin,
så i wägen hant jag på en blind Lappgubbe,
som icke hade någon ledsagare, men som
dock braf nog hjelpte sig fram med en lätt li-
tet längre än wanlig käpp, med hwilken han
ständigt slog ned på gatan, och derefter rät-
tade sin gång. Så snart han hörde at någon
geck honom nära, så bad han at jag wille be-
ledsaga honom till Bränneriet; han slöt sig
strax intill mig och fattade mig i högra
armkroken. Jag tillstår at jag derwid tänkte:
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Om folk nu skulle se, at jag klädd i Prestkappa
så här går och leder en blinder Lapp, hwad må
tro de då skulle tänka eller säga wid en sådan
syn? Dock satte jag mig öfwer en sådan wäkt
känsla hos mig, med föresats, at leda honom
fram till det begärta stället, om ock aldrig så
många och hwilken som hälst hade sedt det.
Men i detta afseendet war ingen fara, ty hwad
som som war qwar utaf gatan war obebodd,
utom Bränneriets byggning, och föröfrigit
war ingen annan menniska på gatan, hwar-
ken före eller efter oss. Och jag tog mig noga
tillwara at icke för Lappen uptäckahwem jag
war. Sedan jag hade beledsagat honom till
Bränneriet, lämnade jag honom i port grin-
den, och underrättade honom, at han nu war
på det stället, hwarwid han ganska höfligt
tackade mig, och på sitt wanliga wis började,
at med käppen, trafwa sig längre fram in på
gården; och jag geck min wäg utan at märka
om någon på Bränneriet såg oss eller icke.

Till Stenhammar anlände jag strax derpå, och
feck genast företräde hos Lector Nordin, som
höfligt emottog mig, och efter en liten stund
tackade för den till honom sända sikrommen;
men, till min stora förwåning, tillika frågte
hwad han kostade, så wille han betala den.
Jag bad då aldraödmjukast, at han täcktes wa -
ra så god och hålla detta lilla tillgodo; men
han fortfor med sitt påstående, ehuru jag 2. a
3. gångor bad, at han icke måtte försmå min
wälmenta, fast lilla gåfwa. Jag förstod då alt-
för wäl, at han wäl tykte om rommen; menat
han icke wille emottaga honom såsom gåfwa,
eller at det skulle synas såsom han der igenom
på något sätt, skulle wara mig derföre förbun-
den, för den förestående examen skull. Der-
före, efter han så enträgit begärde at få betala
den, så nödgades jag, fast högst ogärna, säga
hwad han kostade. När då Lectorn hörde det
nämda priset på honom, så sade han med nå-

gon förundran: ”Så at han är så dyr.” när jag
af dessa orden märkte, at han ansåg priset
wara alt för dyrt, så swarte jag: ”Det hafwer
långt ifrån icke warit min afsikt, at derföre
taga någon betalning, och jag beder ödmju-
kast, at Herr Lectorn, täktes hålla detta lilla
till godo.” Men han swarte: ”det kan jag icke;
men at han kan wara så dyr;” yttrade han åter
ännu en gång. ”Ja”, swarte jag, ”så mycket be-
talte jag för honom när jag köpte honom i
Nordmaling.” Och derpå steg han upp, räk-
nade till penningarne och feck mig dem. Der-
efter, ianseende till den blifwande examen,
war han dock så beskedlig och god emot mig,
at han sade ”i Kyrko Historien kan Herr Ma-
gistern se på isynnerhet Reformations Histo-
rien.” Jag tackade, tog så afsked och geck hem
å min sida något misnögd med händelsen an-
gående rommen; och fruktande at Lectorn å
sin sida också torde wara misnögd öfwer det
höga priset på honom. Hemkommen grubb-
lade jag häröfwer mycket, som altid är mitt
wanliga lynne, när något mishageligt händer
mig; och under detta grubblandet föll jag nu
först på en tanka, som jag mycket harmades
öfwer på mig sjelf, at jag icke förr och i rättan
tid hade kommit ihog. Den war denna: Ach
war jag nu icke alt för dum: Lectorn gaf ju ty-
deligen tillkänna, at han icke wille hafwa
rommen såsom gåfwa och wille betala den;
och wille blott undwika skenet af en skänk
eller rättare mutor; men wäntade, at jag, af
mig sjelf skulle förstå, at begära halfwa dess
pris eller ./4. deraf; då hade det warit både en
handel och äfwen likafult en gåfwa; ach huru
kunde jag wara så tanklös? Lectorn lät ju sjelf
förstå sådant med sin dubbla anmärkning om
Dess dyrhet. Detta må nu åter wara ett prof
på, at jag sällan kunde wara snartänkt wid
wissa tillfällen, när det så wäl hade kunnat
behöfwas. Och denna gången war orsaken,
icke dumhet, som hwar och en wäl kan inse,
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utan min ohöljda uppriktighet och oskulds-
fulla afsigter i mina handlingar. Jag war alde-
les icke wan at gifwa skänker och aldraminst
mutor med behag som wist icke eller nu war
min egenteliga afsigt, som kan ses pag: 267.
näst förut; jag ägde således allsingen kän-
nedom af werldens belefwenhet, eller några
Hof finesser i detta fall. Och som aldeles icke
wan med handeln, förstod jag mig wist icke
om priset på rommen war dyrt eller icke;
romm hade jag aldrig handlat förr; tyckte wäl
at det war något dyrt; men som jag icke feck
pruta något derpå, så ansåg jag det för at wara
det gångbara priset och betalte; och min
okonstlade upriktighet, tillät icke annat, wid
första frågan härom, än at ohöljt genast säga
hwad jag hade betalt, då jag icke straxt war så
snartänkt at komma ihog huru jag på ett art-
tigt sätt borde kunna både handla och skänka.

Wid den utsatta tiden skickade jag till Bis-
koppen och återbegärde mina Theser, som jag
också straxt återfeck; och wid deras påseende
fant jag at Biskoppen hade just rättat de
samma skriffel, som jag sjelf hade rättat, på
sätt som sagt är pag: 267. och 268. näst förut.
Något flat blef jag wäl deröfwer, såwida det
war deraf tydligt at han trodde, at jag sjelf af
okunnighet hade så skrifwit, såwida han icke
kände at en Gymnasist hade renskrifwit dem.
Blott ett enda owärkeligt fel, hade han, utom
de förr omtalte, rättat med skäl; och dess -
utom hade han i en af de sista Theserna något
litet förändrat meningen. Jag hade dock
gärna önskat, at icke Biskoppen hade, i an-
ledning af de först omtalte felen, fattat den
tankan om mig, at jag wore så mycket swag,
Men saken kunde nu mera icke hjelpas.
Derpå anmodade jag Gymnasisterne Sjöding
och Södermark at omskrifwa dessa mina
Theser, så många exemplar deraf, som behöf-
des till utdelning till alla Herrar wederbö-

rande. Men för mina Bröder och wänner No-
tarien Olof Lindahl, Collega Nicod: Bergstedt
och Herr Magister Bill, berättade jag rätta
sammanhanget angående dessa skriffelen, på
det de måtte kunna taga mitt partie och för-
swara min oskuld ifall någon fråga derom i
något samtal skulle yppa sig. Och Den sist-
nämde yttrade sig: ”Jag håller för at en sådan
Corrigering är icke rätt, och borde icke wara;
utan hwad hwar och en hafwer skrifwit och
utgifwit, det bör få stå orubbat för hans räk-
ning; han må förswara det bäst han kan,
ehwad det är rätt eller orätt.” Men jag fant det
twärtom wara billigt, at sådant borde censure
undergå, på det icke aldeles irrläriga sattser,
eller galenskaper, eller också grofwa skriffel
måtte få utgifwas wid ett sådant Lärosäte, där
Biskoppen sjelf war nära boende. Derefter
spikades mina Theser på wanlig tid och ställe
till intimation.

Lördagen den 10. hölt Comminister Staaf sin
disputations Act, den också jag bewistade
och afhörde. Wid första åhörandet deraf tyk-
tes det gå ganska klent; ty det geck mycket
långsamt, och han hade swårt at uttrycka sig
på Latin; ett ord då och et då hördes, och
hwarje swar war helt kort; också swettades
han mycket uti sin åhåga och bekymmer;
Men det lilla han swarte war dock skäligen
på saken, och hans ord föllo merendels gram-
matice rätt, och det war just derom, som han
mäst tyktes fundera emellan hwart ord han
sade, högst angelägen at tala correct det lilla
han talte. Härwid tänkte jag: kan detta af
Herrar wederbörande anses för någorlunda
giltigt, så hoppas också jag och jag tilltror mig
kunna göra det något litet bättre, åtminstone
tala litet fortare om icke altid så aldeles rätt.
Det war just ängsligt at höra på honom, och
orden lågo mig på tungan, som jag hade welat
säga i hans ställe.
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I medlertid hade jag det nöjet at få följande
bref ifrån min kära Hustru, af den 10.

”Min Hjertans Wän! Haf Hjertlig tack för
dit kärkomna bref af den 4. dennes. Det
gladde mig af alt mitt hjerta, at få höra at du
mådde wäl och at din resa hade gått lyckligt.
Jag gör mig det glada hoppet, at det öfriga af
resan har gått lika lyckligt. Jag har intet ännu
råkat någon ifrån Stöcke om icke i dag kom-
mer någon. Jag har intet ännu fått Bränström
till at göra färdigt upp i gärdan; men du skall
wara säker at det skall blifwa gjort; jag feck
nyss lof på Klingberg; han skall görat efter
helgen. Jag har haft bref ifrån min Far, han
hälsar dig rätt mycket, och önskar dig lycka
till dit företag. Om du wid hemresan har nå-
gon styfwer qwar och du får i något godt lin
för godt pris, så är du god och köper mig litet.
Lilla Anna Greta hälsar sin söta pappa; Hon
är rätt snäll och roar sin mamma så godt hon
kan. Din resa war rätt oförmodlig för Stads
boarne. === Lef nu så wäl, som af en öm och
huld maka kan önskas, som aldrig in i bleka
döden uphör at wara” &c:

Detta bref beswarade jag genast d: 15. som föl-
jer.

”Min älskade Wän och ömma Maka!
Dit bref war så mycket mera kärkommit, som
jag aldeles icke wäntade något bref förr än du
hade fått mitt andra, och hwilket jag hoppas
få swar på i morgon afton; och jag will ej förr
försegla detta, än jag först får se om Posten
hinner komma. Jag saknar mycket dit ljufwa
umgänge; men dina bref skola mycket up-
muntra mig i alla afseenden. Det fägnar mig
att I mån wäl, och at wår dotter är snäll. Gud
wälsigne Er båda och mig.

Jag hafwer redan underrättat dig om min
ställning härstädes och framdeles skall du få
weta mera.

Skulle du imedlertid träffa någon ifrån

Nysätra, så hällsa Morbror Widmark, at han
skall få swar på det bref, som Swåger N: Jac:
hafwer skrifwit till mig på hans wägnar, när
jag först hafwer råkt Biskoppen och Lecto-
rerna.

Låt mig weta om några dödsfall ske, om
någon håller barnsöhl, eller några lysningar
förkunnas, eller hwad annat nytt, som kan fö-
refalla. Underrätta mig om där är snö eller ej.”
=== om wäderleken i Hernösand.

”Skulle dina pengar blifwa alla, så kan du
låna hos Burgerus eller på något annat ställe.

Jag mår föröfrigt wäl; Hällsa alla === men
dig och lilla Pian mäst ifrån din trogna Maka.
P: St:”

Med uttrycket: Dina Bref skola mycket up-
muntra mig i alla afseenden, mente jag isyn-
nerhet i anseende till mina förra griller och
fordna mistankar, hwarifrån jag nu war täm-
meligen fri och wille låta Henne sådant förstå
fast icke tydligare; och i sanning, Hennes bref
bidrogo mycket dertill. icke eller hade jag nu
tid at grubbla på sådant.

Hwad hällsningen till Morbror Widmark
angick ses af följande bref ifrån Swåger Nils
Jacob; som jag feck samma gång som hus -
truns bref.

”Igenom bref ifrån din Gumma är jag wor-
den underrättad derom, at du afrest till Her-
nösand i tanka at prestera Pastoral Examen,
hwilket jag af hjertat önskar måtte aflöpa ef-
ter din och allas wår önskan.”

Innehållet af det öfriga war at som Mor -
bror Widmark nu började blifwa krasslig och
dertillmed nu fallit och skadat sin arm så at
han icke en gång sjelf kunde skrifwa, så an-
hölts, at jag måtte höra efter både hos Biskop-
pen och Consistoriales och andra, om någon
beskedlig karl nu funnes härstädes som kun -
de och wille blifwa hans Adjunct. &c:

Så snart jag feck så mycken tid, så gjorde
jag mig härom underrättad, och feck till swar,
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at för det närwarande så fans här nu icke nå-
gon sådan. Och slutfölden härpå blef, at som
Morbror Widmark åter tillfrisknade, så sköt -
te han ej mera om at fullfölja denna sin begä-
ran och förblef utan Adjunct ännu i några år.

Ifrån Swåger Johan Pett: hade jag nu fått
ett bref af föga märkeligt innehåll.

Nu nalkades den Söndagen då jag skulle pre-
dika; Och som Brodren Lindahl några dagar
förut gjorde mig den äran at hälsa på mig, så
frågte jag honom: hwilkendera predikan jag
häldre borde wälja; antingen den med propo-
sition: Sömnen är dödens förebild, eller den:
om trons fullkomlighet och styrka; ty som jag
tydeligen insåg, at jag för omöjeligen skulle
hinna at skrifwa någon ny predikan, och icke
eller wiste hwilken Söndag jag skulle komma
at predika, så hade jag tagit med mig några af
mina concepter för flera Söndagar, på det jag,
på hwilken Söndag som hälst det blefwe min
börd, jag måtte kunna hafwa wal af ämnen,
de woro dock alla af mig sjelf sammanskrifna;
men helt korta medelst uppsatta momenter.
På min fråga swarte Lindahl: ”nej kära kom
nu intet och traktera oss med döden, utan lät
oss få något annat.” Utan at säga något tänkte
jag härwid: Ja ja! Ni torde wäl också här likaså
wäl behöfwa blifwa påminte härom, som an-
norstädes; och mån du sjelf är så rädd för döds
betraktelser? Jag walde derföre den sednare
predikan, den jag omstädade något litet så
mycket, som tiden medgaf.

Jag gaf mig dock tid, at på Lördags föremid-
dagen gå upp i Gymnasium, och afhöra Gym-
nasisternas öfnings disputations Act, Hwar-
wid Assessor Sahlberg Præsiderade. De gjorde
det braf nog efter det man kunde wänta utaf
dem. Det märkwärdiga föreföll derwid, at en
af opponenterna påstod at en af Theserna war
ett fullkomligt axiom, och således icke hade

bordt uptagas ibland Theserna. Detta måste
Præses sjelf till slut bejaka och ärkänna; Den -
na opponenten war antingen Landshöfding -
en Lindecronas Son, eller någon som han ha -
de i sitt hus. Efter actens slut, geck jag till
LandsHöfdingen Lindecrona, dit jag war bju-
den till middagen; förmodeligen af den an-
ledning, at jag hade gjort min visite hos ho-
nom så wäl som hos Herrar Lectorer. Lands-
Höfdingen sjelf war mycket road af händel-
sen med axiomet och talte med mycket nöje
derom med sitt fremmande; huruledes en
blott Gymnasist kunde öfwerbewisa en Lec-
tor och förmå honom at ärkänna, at Thesen
war ett axiom &c:

Jag hade redan skrifwit min Wän Häggqvist
till och underrättat honom om mina förestå-
ende arbets dagar, och bedt honom bedja Gud
at det måtte aflöpa lyckligt för mig.

Om Måndagen skref jag till min Hustru
således.

”Förgäfwes hafwer jag nu i dag, andra Post-
dagen, wäntat på bref ifrån dig; huru står det
till? Skrif mig till; ty jag längtar at få några
rader. – Om Lördagen spisade jag hos Lands-
Höfdingen Lindecrona, och i går predikade
jag här och i Säbrå; de säga allmänt, at det haf-
wer gått braf. Lördagen skall jag disputera;
kalaset hafwer jag redan tingat; det blifwer
wid pass 16. Personer till middagen, och 12.
komma dertill på Caffe, med mera på efter-
middagen, och till qwällen på smörgåsar och
torr mat. Falken på Frösön hafwer på samma
ställe betalt 10. D: Person blott för maten
utom bränwin och Liqveurer. Jag är ej säker
om jag får examen om Onsdagen eller den 28.
hujus.

Jag mår annars wäl men hafwer någon
tyngd eller swindel i hufwudet då och då.
Hällsa alla dig och lilla Pian mäst. Glöm ej
Din ömma och trogna maka.”
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Utom mina Wänner, som med beröm tack -
ade mig för min predikan, så war det egente-
ligen mitt wärdsfolk, som berättade huru alla
af Församlingens Ledamöter hade mycket
tykt om min predikan och ibland annat sagt:
”at Umeå Stads Boer skall hafwa en så god Pre-
dikant; men wi icke” (som bo wid högsta Lä-
rosätet i orten wille de säga) ”det är orätt.” Om
Söndagen spisade jag i Säbrå hos Biskoppen.

Just i det jag inlämnade detta mitt bref på
Posten så feck jag det efterlängtade brefwet
ifrån min Hustru, så lydande. Skrifwit om
Lördagen.

”Jag will med några rader låta dig weta det
jag och wår lilla dotter må wäl; gifwe Gud at
dessa rader träffade dig med lika god hällsa,
och muntert sinne! Dit bref af den 6. dennes
har jag haft nöjet at emottaga, för hwilket jag
får aflägga hjertelig tacksägelse. Gud i him-
melen han ware hos dig och stå dig bi, så hop-
pas jag det går braf för dig i Morgon och äf-
wen sedan! Du skall tro, at jag intet är utan
bekymmer, men jag uträttar ingen ting der-
med. Förleden helg woro Swärföräldrarna så
goda och woro här hos mig. De hälsade så
mycket till dig. Ifrån Johan Petter har det wa-
rit bref, han hafwer fått pengarne, som du
skickade, han mår braf.” === något om as-
sembleer. === ”Madame Borg war nyss här
och wille at du skulle wara så god och wid
hemresan taga Hennes dotter med dig hem;
Hennes Man skall blifwa Länsman i Råneå,
och derföre will Hon taga henne hem förr än
de skola flytta. Lef wäl och Glöm ej din ömma
wän och maka. P: S: Gud gifwe, at wi snart
finge omfamna hwarandra!”

Nu inlopp också swar ifrån Brodern Hägg -
qvist. så lydande. Onsdagen d: 21.

”Jag skickar dig nu endast en liten Bref=
unge, som skall aflägga hjertelig tacksägelse

för det kärkomna brefwet. ===. Till Lörda-
gen får Bror en het dag; Gud hjelpe Bror! Stå
på sig, at ej Åbo Magistrarne förlora sitt wär -
de. Tala sakta, distinct, och högt, och förhasta
sig icke, så går det bravo. Håll sina opponenter
innom fä gatan, och lät dem ej ske na ifrån
ämnet, då är man ej skyldig at swara på deras
inkast. Tag alla orationer med sig, så at jag får
några hjelpredor. I början på December wän-
tar jag Bror tillbaka, då Bror skall wara hjer-
teligen wälkommen. Ställ så till, at wi kunna
få språka tillsammans. === Hällsningar. Jag
önskar dig nu alt godt, Ciceros tunga, och
Porthans kunskaper, och är” &c:

At detta brefwet nu war kärkommit, isyn-
nerhet dess goda råd finner hwar och en.

Jag hade också skrifwit ett bref till Com-
minister Häggström, och nämt för honom
min blifwande Disputations dag: och nu fick
jag derpå följande swar.

”Mycken tack för de kärkomna rader. Din
wälmåga och lyckliga framkomst m:m: gra-
tulerar af hjertat. Den utsatte terminen till
Disputations acten ger anledning at förmoda
din återkomst snart nog, du lärer dock få en
sup af Staafven innan din fäktning börjas, så
mycket bättre. Jag önskar af alt hjerta lycka
till en god expedition af detta pensum, så wäl
som påföljande Examen, === och då kan du
wara här i början af December:” === Anmo-
dan at medtaga några hans glömda saker.
”Ditt prediko arbete blifwer aldeles skött;
Gud ware lof för hällsan. Lef wäl!” &c:

Före min borrtresa hade jag wäl hemma sam-
mansatt och skrifwit mina Orationer, isyn-
nerhet den hwarmed jag skulle öpna dispu-
tations acten; men som jag war owan med så-
dant, och således icke war säker på mig, hu-
ruwida de kunde duga eller icke, så måtte jag
anmoda någon at öfwerse och förbättra dem;
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och dertill kände jag ingen så god och trogen
wän, som Herr Magister Bergstedt; min trog -
na och ädla wän ifrån Åbo tiden. Jag geck der-
före till honom i detta ärende, och han war
så god och åtog sig detta göromålet. Men som
han wissa timmar war hindrad i Skolan, så ha -
de wi icke tillfälle at wara tilsammans i detta
afseendet annars än wissa tider på dagen; och
äfwen då blefwo wi några gångor störda af en
och annan af de andra Skole Lärarne; isyn-
nerhet af den Hederlige och allmänt älskade
Rectorn Stridsberg som hällsade på honom.
Men ehuru wi således hade kort om tiden, så
hunno wi dock igenomse och förbättra alt-
sammans; som mera bestod i wal af några
bättre uttryck och lämpeligare upställning af
meningen, än i fel emot grammatican, hwilka
woro få och sällsynta. Här under feck jag lära
huru man bör rätt förhålla sig när man will
skrifwa något på ett främmande språk; nem-
ligen: mera consulera Lexica och granska or-
dens egna= och åtskilliga bemärkelser och
således gifwa sig tid och icke förhasta sig. Så-
dant hade jag icke så synnerligen förut för -
stått. Ty som jag sällan hade haft någon, som
underwiste mig i hwad ämnen som hälst,
utan jag altid sjelf hade måst fundera och ar-
beta så godt jag kunde, så hade jag äfwen i
detta fallet gjordt, och skrifwit orden sådana
som de förekommo mig utur minnet och i
den bemärkelse, som mitt begrepp hade om
dem fattat, utan at i Lexicon efterse deras
mångfalldiga bemärkelser. Derföre föreföll
det mig också i början något underligt, at Ma-
gister Bergstedt så ofta rådfrågade Lexicon,
äfwen om ord som woro allmänna; Natturligt
wis nyttjade jag wist också Lexi con när jag
skref sådant, men mäst blott angående mig
mera främmande och okända ord, och före-
föll det mig derföre något owäntat, at en så
lärder och kunnig man, som Bergstedt wär-
keligen war, som hade till och med Professors

studier, skulle så mycket behöfwa rådfråga
Lexicon; Men han gjorde det endast för at
wara så mycket wissare och säkrare på sig. Ty
fant jag lätt, at denna arbets methoden war
den bästa och säkraste.

Nu war tiden inne då jag borde hafwa utwalt
mina Opponenter, hwarföre jag i god tid
rådfrågade Brodren Lindahl härom, som gaf
mig straxt förslag på Herr Magister Bill till
prior Opponens, samt Gymnasisterne Sjö-
ding och Södermark, den förra till min Res -
pondens och den sednare till posterior Op-
ponens. Dessutom feck jag höra at Consisto-
rium hade utsedt Herr Lector Huss till extra
Opponens å Consistorii wägnar.

Under alt detta beredde jag mig, så godt jag
kunde, till den förestående striden; påminte
mig noga mina Thesers innehåll och syfte-
mål, samt sökte föreställa mig hurudana op-
positioner emot hwarje möjeligen kunde fö-
refalla. Och dagen för disputations Acten på
föremiddagen kom Herr Magister Bill till mig
helt owäntat och sade: ”Jag skulle önska få an-
ställa ett litet samtal med Herr Magistern an-
gående Hans Theser, så kan det wara bättre
at swara på mina oppositioner i morgon.” För
ett så stort wänskaps prof kunde jag ej annat
än tacka honom och med glädje antaga;
hwarpå wi anstälte en liten Disputations act
för oss sjelfwa, och jag uptog och beswarade
hans oppositioner så godt jag kunde; hwarpå
Magister Bill förklarade, at sådana mina swar
wäl kunde passa och gå an nästa dag, när den
rätta striden skulle förefalla m:m:

Men mig wederfors en ännu mera owäntad
godhet och ett likadant wänskaps prof; ty på
eftermiddagen kom också Lector Huss helt
oförmodat till mig och hade samma anhållan.
En så owanlig och oförwäntad godhet frap-
perade mig rätt mycket; och wi anstälte också
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nu ett litet disputations samtal, som slöts på
samma sätt; för hwilken godhet jag aflade
min hjerteliga tacksägelse, hwarefter han
geck bort.

Dagen efter hade jag, som wanligt plär wara,
kallat till mig mina officiarier på en liten fru-
kost; men jag mins icke om jag wågat kalla
till mig Lector Huss; jag tyckes minnas at han
icke war med; förmodeligen derföre, at jag
ansåg det för djärft at bjuda honom, eller ock -
så wille han icke komma, jag mins nu icke
mera hwilketdera det war. Wi åto så frukost
och drucke ett eller ett par glas win derpå.

I god tid gingo wi upp till Gymnasium, och
min disputations Act hölts icke i Festivi-
tets=Salen såsom Staafvens; utan i Gymnasii
Lärosalen, af den orsak, at Herrar wederbö-
rande häldre wille sitta i ett warmt rum, än uti
den stora kalla Salen. Efter en kort wäntan
steg jag upp i Cathedern, ehuru ej många ännu
woro församlade; ty min wanliga in qvietti -
tude hade påskyndat min uppgång dit, något
för tidigt, och förtog mig tolamodet at längre
wänta; utan så snart några hade infunnit sig,
så började jag acten med upläsandet af mitt
förberedelse tal. Min respondens kun de åt-
minstone så mycket hjelpa mig, at han någor-
lunda uptog oppositionerna och argumen-
terna, hwarunder jag något litet hant besinna
mig, hwarefter jag beswarade och wederlade
dem så godt jag kunde. Wid mina swar märkte
jag flera gångor, at Gymnasii Adjuncten Herr
Fahle Burman, Bror till min Wän Abraham
Burman i Åbo, som ifrån Actens början och
altigenom war min åhörare, medelst sin glada
min och åtbörder helt tydligt gaf tilkänna sitt
wälbehag och nöje öfwer mina swar, hwilket
icke allenast gladde= utan också ganska myc-
ket upmuntrade mig samt gjorde mig friare
till at swara, och gaf mig likasom nytt mod.
Herr Magister Bill anförde sina oppositioner

mycket moderat och beskedligt; men jag hade
det emot honom, at han war altför kort med
sina påståenden; ty han medgaf saken meren-
dels straxt efter mitt första swar och weder-
läggning. Man plägar wäl annars wanligen, ef-
ter första swaret, återgöra små inkast och åt-
skilliga nya wänningar till at styrka sina an-
förda påståenden; men detta gjorde han säl-
lan; utan Concederade straxt. Jag hade häldre
sedt om han hade litet längre hållit ut wid
hwarje opposition, så hade jag fått tillfälle at
något mera raisonera deröfwer och då hade
det litet längre dragit ut på tiden; men på detta
sättet blef det så snart alt. Lector Huss oppo-
nerade lika wänskapsfult; men hölt ut längre
och såsom wanligt wid hwarje argument. Lec-
torn anförde också, ibland sina oppositioner,
Kantens moral principe: eller wiljans maxime,
at min handling måtte kunna wara en allmän
Lag. Detta hade jag aldrig hört förr, och wiste
aldeles icke, at det war en ny Philosophisk lä-
rosatts, och hade aldrig hört någon Kant om-
talas;34 Men jag swarte dock derpå så godt jag
kunde ehuru jag ej så wäl förstod sattsens me-
ning. Derefter uppmanade jag wäl extra op-
ponenter, men ingen anmälte sig, hwilket jag
tyckte både illa och wäl om; illa i det afseen-
det, at det kunde se något tomt och liknögt
ut, at ingen wille bewärdiga mig med ett litet
samtal wid detta tillfälle; men wäl, derföre at
jag undslap widare hufwudbry, men isynner-
het, at jag då icke mera behöfde frukta för nå-
gon konstig grälmakare, som lätt hade kunnat
insnärja mig i konstiga labyrinter och sätta
mig i yttersta bryderi. Sedermera, sedan pos-
terior opponens hade anfört sina påståenden
och de woro beswarade, slöt jag acten på det
wanliga sättet med orationer och en kort bön
för Konungen m:m: och dermed war alt slut.
Emot slutet blef jag något tanke slög, hwar-
före jag oftare felade emot grammatiska reg-
lorna.
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Men just som jag hade stigit ned utur Cathe-
dern kom först Biskoppen för at blifwa min
åhörare, tillika med några andra herrar och
Lectorer; klåckan kunde då wara emellan 11.
och 12. Då insåg jag ännu mera skadan af min
första bråska, och det snara slutet, samt at om
Herr Magister Bill hade hållit ut litet längre
så hade jag fått Biskoppen och dessa Herrar
till mina åhörare, det jag gärna hade sedt åt-
minstone för någon liten stund. Och Biskop-
pen sjelf förundrade sig deröfwer at acten re-
dan war slutad, samt tycktes wara mycket led-
sen deröfwer at han kom för sent.

Derefter begåfwo wi oss till Tracteuren By -
stedt, där jag hade tingat Calaset, först de för-
nämsta till middagen och sedan de öfriga på
eftermiddagen på Caffe och till qwällen. När
alla woro samlade på eftermiddagen och äf-
wen Herr Magister Bergstedt, så sökte alla
Lectorerna och alla andra hans där warande
wänner, at öfwertala honom at söka Räfsunds
Pastorat; som då war ledigt. Ehuru lärd och
wäl hemma i alla kunskaper och lärdoms gre-
nar Herr Magister Bergstedt än war, så war
han sjelf dock den enda, som miskände sin
styrka, och ansåg sig bland alla minst skicklig
dertill; ja han ansåg det för en samwets sak,
at igenom ett sådant sökande wara mera me-
riterade, mera wärdige och skickligare män i
wägen, dem han tilltrodde alla kunna göra
mera nytta i Guds Församling än han; lika-
som han också, å andra sidan, af samma sam-
wets ömhet ledd, ansåg det wara en lika stor
synd eller åtminstone oförswarligt at öfwer-
gifwa sin innehafwande post såsom Collega
wid Skolan, där han tiltrodde sig göra någon
nytta ibland barnen. At detta war hans wär-
keliga tänkesätt kände jag i grund; ty jag wiste
at han, af samma samwets ömhet, länge hade
sörgt deröfwer, at han hade öfwergifwit sin
privata Condition på Åland och antagit den -

na Collega Sysslan härstädes. Med ett ord: han
war en sådan man, som altid måste framskuf-
fas om han skulle blifwa något. Nu som alla
älskade och högaktade honom, så wille också
alla honom wäl; derföre lågo de alla honom
öfwer, at han skulle söka denna ledigheten,
hälst det war den sista dagen till at söka. Men
Bergstedt wille det omöjeligt, och drog sig un-
dan dem flera gångor; Men de lämnade ho-
nom ingen ro, så at han till slut emot qwällen
måste gå hem och skrifwa sin inlaga. Ehuru
jag i själ och hjerta önskade och unnade min
trognaste wän Bergstedt alt godt, så tyckte jag
dock, at det icke war rätt, at nu förmå honom
at söka, såwida det war sista ansöknings da-
gen, som således klåckan tolf middagstiden
hade nått sitt slut, och det derföre nu mera
war emot lagar och författningar, at någon
ansökning efter den timmen fick inlämnas
eller ens emottagas mycket mindre godkän-
nas; ty en sådan samwetsgranhet härutinnan
borde altid iakttagas såwida saken rörde fleras
rätt, som Lagen med ett sådan sitt stadgande
wille förwara; och i alla fall, om ock icke det
wore, så borde ju lag och författningar Stricte
följas; Men nu war det gifwit at en sådan an-
sökning onekeligen skulle uptagas såwida La-
gens handhafware i detta fall sjelfwe så en-
trägit anmanade honom at söka; och således
war ju Lagens fordringar härigenom kränkta.
Jag för min del blandade mig icke det minsta
härutinnan, hwarken at råda något till eller
ifrån hwarken öppet eller hemligt oss emel-
lan. Dock torde det möjeligen warit för mig
eller af mig mistag i denna min öfwertygelse,
såwida de med den nämde sista dagen mente
kanske den sista före den yttersta terminen,
eller ock tilläftyrs at den sista terminen torde
wara klåckan 12. om natten, som jag ej så sä-
kert känner, i hwilka båda fall saken ännu ha -
de sin fulla riktighet. Saken aflopp sedan så,
at Magister Bergstedt icke allenast feck För-
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slaget; utan också de flästa Rösterna och så-
ledes äfwen Pastoratet. Det berättades mig
sedan, at när han profwade derstädes, hade
några af Församlingens Ledamöter hos ho-
nom anhållit, at han måtte i förrwäg ingå med
dem någon öfwerenskommel se om lindring
i Pastors inkomsterna, så wille de rösta på ho-
nom, såsom wanligt skall wara brukligt i
Jemtland; men han hade swarat: at han omö-
jeligen kunde handla emot Lagar och Författ-
ningar och såra sitt samwete. När detta swar
blef allmänt bekant, hade Församlingens Le-
damöter warit så eftertänksamma, at de deraf
gjorde den slutsattsen: Denne måste wist
wara en redlig och braf man; och detta gjor -
de at de gåfwo honom allmänt sina Röster.

Under det jag som bäst sökte, at muntra mina
gäster medelst kringbjudandet af mina små
dryckeswaror, så blef jag, emot qwällen, kallad
af Herr Biskoppen till ett litet bord innerst i
rummet. Helt oförmodat tog han där fram
min till honom lämnade predikan till öfwer-
seende (Se pag: 268. denna Boken.) och bör-
jade där at munteligen rätta de fel i henne,
som han mente borde rättas, och hwilka han
i margine blott med små prickar hade ut-
märkt. Han hade lagt den på bordet och blad
ifrån blad anförde hwad han på hwarje ställe
hade at påminna och jag måste stå bredewid
och höra derpå och se derefter. Häröfwer war
jag högst ledsen och otålig och stod likasom
på heta sten; icke eller wågade jag anhålla om
anstånd med ett sådant corrigerande till dess
jag finge den äran at upwakta Biskoppen
hemma wid min afresa. Ach! tänkte jag, at en
sådan man, som Herr Biskoppen icke skall
hafwa mera granlagenhet, eller förstå, at nå-
got litet skona min ömtålighetskänsla, än at
så här offenteligen i allas närwaro låta mig stå
här såsom en skolpoike, som låter corrigera
sitt Scriptum! Han borde wäl finna, at sådant,

wid ett sådant tilfälle, som detta, på det högs -
ta skulle såra min heders känsla! Men gubben
war efter gamla werlden ända fram god och
ärlig, och således icke en gång anade något så-
dant misnöje eller ömtålighet hos mig. Lycka
war wäl det, at de andre icke wiste, at den
skrift som wi igenomsågo war någon min
skrift som corrigerades, och hwilket jag för
ingen del hade welat, at någon skulle få weta.
Hans rättelser woro wäl många, men af föga
betydenhet; såsom till exempel: at jag hade
skrifwit lofte, i stället för det gamla: jag lof-
wademed mera dylikt, och på ett eller annat
ställe wille han ogilla mina uttryck, som jag
dock med flit hade ditsatt såwida jag kände
församlingens tänkesätt till hwilken jag hade
talat. Det drog således länge ut innan wi hun -
no till slut härmed, och man kan föreställa sig
huru ledsen jag där stod; och såsom wärd så
länge hindrades ifrån, at se mina gäster till
godo, hwarom Biskoppen allsintet bekymrade
sig eller kom ihog; ja till slut kom min wän
Bergsted och påminte mig om nödwändighe-
ten, at återkomma till mina gäster; Men jag
wågade icke gå ifrån gubben, icke en gång på
en kort stund; ty då hade han kunnat anse det,
som ett förakt för honom; derföre swarade jag
Bergstedt: ”jag kommer på stund.” Jag måste
således ännu en god stund stå hos honom, tills
det änteligen blef slut med detta göromålet,
hwarefter han gaf mig min predikan tilbaka,
och frågte hwad mitt ändamål wore med
henne? Jag swarade, at ianseende till min för-
samlings tänkesätt, hade jag hållit henne och
af samma orsak hade jag nästan ärnat låta
trycka henne Församlingen till en ännu bättre
underrättelse. Och till slut yttrade sig Biskop-
pen: ”Dessa omständigheter, som jag nu haf-
wer wisat, böra rättas; imedlertid är det he-
derligt tänkt och gjort af Herr Magistern at
han således gör sådana arbeten och utarbetar
dem.” Hwarefter jag änteligen blef fri och le-
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dig, och återkom till mina gäster. Men detta
Biskoppens besynnerliga förhållande gjorde,
at all hog och tanka hos mig förswan, at låta
trycka denna min predikan, hwartill jag aldra -
minst sjelf hade råd och lägenhet. På Calaset
hände ingenting widare märkwärdigt; utan
alla gingo glada och nögda hem.

Sedermera bekom jag följande bref ifrån
min hustru.

”Min hjertas Wän och ömma Maka!
Tack för dina båda bref, hjertat hoppade

af glädje när jag sista Posten äfwen feck bref
ifrån dig; men huru bestört blef jag icke, när
jag ser at Posten war kommen och intet bref
ifrån mig, och det till, at du intet mår aldeles
braf; jag förstår intet at mitt bref ej kommit
fram, Schjåltzen säger sig hafwa skickat af
det. Gud gifwe dig mod och styrka at wäl och
wackert förswara dig i dag, det skall wäl nu
snart börjas. Jag är ständigt med min tanka i
Hernösand och immaginerar mig huru det
skall gå till. Häggström är rätt flitig at pre-
dika; han har predikat här alla helger, som du
hafwer warit borta och 2:ne helger duplicerat
utom fredagar och aftsångar. ===. Här är full
winter på köldens wägnar, men intet slädföre,
här är ganska litet snö; stackare dig, som intet
har några skin kläder med dig! du får frysa
hälsan af dig innan du kommer hem. Sedan
du reste har här intet warit något lik, som är
rätt rart, och få barnsöhl. Dit bref till min
Bror hafwer jag skickat till Bygde; de må där
alla wäl. Ifrån Jonas Gustaf har jag haft bref,
han hälsar dig rätt mycket. Lilla pian wäxer
och mår wäl. Lef wäl och glöm ej den som in
i bleka döden är din trogna wän och ömma
maka.”

Angående Häggströms flit at predika, får
jag framdeles tilfälle at wisa orsaken.

Jag skref derpå följande swar till min hustru.

”Min älskade Wän! Jag feck dit förra bref just
under det jag geck på Posten at inlämna mitt,
så at jag ej hade tillfälle at sticka in i brefwet
den minsta lapp för at underrätta dig derom.
Det aflopp skäligen braf för mig om Lörda-
gen, så säga åtminstone mina wänner. Igår
spisade jag middag hos Notarien Lindahl, och
till i morgon är jag bjuden till Herr Prosten
och Lectorn Nordin. Förleden Onsdag war jag
på Calas hos Lectorn och Kong: Bibliotheca-
rien Stridsberg.

Sedan du hafwer fått detta mitt bref är det
ej nödigt at du skrifwer mig till mera; ty om
Onsdagen får jag examen, så at jag tilltror mig
få resa hädan om Fredagen. Dock får du ej så
hastigt wänta mig hem i nästa wecka, emedan
jag måste resa in på så många ställen i wägen
och dröja något på hwart ställe; utom det, at
föret är ganska elakt. Blir det ej mera snö, så
torde jag få nyttja Chaisen åtminstone något
stycke på wägen.” === angående några Hägg-
ströms Commissioner. ”Hälsa imedlertid alla
som efter mig fråga, och war försäkradd at jag
aldrig kan glömma dig, som ständigt är i mina
tankar.

Gud låte dig hafwa hällsan! så lider det nu
alt närmare till den tiden då du får omfamna
din wän och Gubbe!”

Nu återstod blott twenne dagar till examens
dagen på hwilka jag ånyo öfwersåg de ämnen,
som jag wäntade skulle förefalla; men i Hæb -
raiskan hade jag ej hunnit se på mera än 25.
Davids Psalmer; 5. återstod således af hwad
jag hade föresatt mig at se öfwer, som war 30.
Psalmer. Reformations Historien hade jag
också påsedt så långt som den korta tiden
medgifwit. Den efterlängtade dagen inföll el-
ler den 28. och jag begaf mig till stället, som
war, om jag rätt mins, icke i Consistorii rum-
met i Gymnasii huset, utan hos Herr Nota-
rien Lindahl för wärman skull. Jag aflämnade
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sådana swar, som jag kunde, efter min lilla
förmåga, och derunder är blott följande an-
märkningswärdt. Då Lector Nordin exami-
nerade redde jag mig någorlunda äfwen som
för de andra, hälst i reformations Historien,
af Doctor Luther åstadkommen; men helt
oförtänkt geck han öfwer till Swenska refor-
mations Historien med sina frågor; denna
hade jag icke ens kommit ihog, mycket mind -
re påsedt. Jag war wist icke derutinnan okun-
nig, eller obewandrad; men jag kunde icke i
hast påminna mig, med någon säkerhet, re-
formateurernas namn skilda ifrån hwarand -
ra, eller åratalen, orter och tidpunkter; jag
swarade derföre på sådana frågor ganska osä-
kert, ja jag wågade icke en gång swara det jag
med någorlunda säkerhet förmodade rätt
wara, af fruktan, at jag tilläfwentyrs kunde
swara någon ting aldeles rasande och bak -
wändt. Så snart Lectorn, efter några få frågor,
märkte at jag icke hade påsedt detta ämnet,
så geck han oförmärkt straxt öfwer till ett an-
nat ämne. En så utmärkt godhet och wälwilja
hade jag på långt när icke förmodat, och jag
kunde icke nog högakta honom för detta
hans wista ädelmod emot mig, på en stund,
då han mycket lätt hade kunnat bringa mig
på all skam och i olycka i en framtid. Jag har-
mades mycket öfwer min tanklöshet, som
icke kunde komma ihog, at Fädernes landets
KyrkoHistoria, och isynnerhet Dess reforma-
tions Historia, wid ett sådant tilfälle, borde
komma i fråga. Det war wäl sant, at jag hade
mycket at tänka på och icke eller hade någon
bok i det ämnet; men lätt hade jag kunnat få
låna en sådan bok, och så mycken tid hade jag
ock kunnat derpå anwända, at jag hade kun-
nat se öfwer det hufwudsakeligaste deraf.

För Biskoppen, som sist examinerade,
fruktade jag dock mäst, i synnerhet för det
han hörde något illa. Men jag war lycklig nog
at han i grækiskan hade utwalt twenne språk

utur någon af Pauli Epistlar, (stället mins jag
nu icke mera) som woro mycket lätta at ex -
p li cera. Och jag märkte at han hade walt dessa
språken icke så mycket för språket skull och
dess explicerande, utan mera för at få tillfälle
at derutur utweckla wissa exegetiska frågor
och ämnen; som isynnerhet lågo honom om
hjertat, at de måtte rätt förstås. Dessa woro
ock för mig rätt fatteliga och med mina be-
grepp derom enliga, så at jag kunde swara ho-
nom skäligen till nöjes. I Hæbraiskan upslog
han, om jag mins rätt, den 28. Psalmen, som
icke eller war swår at explicera, ty ehuru jag
icke hade hunnit at läsa öfwer den Psalmen,
som nyss förut sagt är, så war det mig till 
mycken hjelp, at jag så wäl hade öfwerläst det
föregående, så at knapt något främmande ord
föreföll i de twå werser, som förehades. På
hans exegetiska frågor swarte jag också så
godt jag kunde. Dessutom gladde det mig
mycket, at han icke geck in i grammaticaliska
reglornas utweckling om puncteringen, deras
förwandling och accenterna m:m: ty då hade
jag wist stått mig slätt. En fråga undföll mig
af den orsak, at jag icke hörde henne; ty till
slut började jag blifwa något tankematt och
föll i andra tankar under det Biskoppen rai-
sonerade såsom wanligt, öfwer den föregå-
ende frågan, till at widare utweckla henne, så
at jag icke observerade när den nya frågan
framstältes, utan trodde, at äfwen den war en
fortsättning af en sådan utweckling; till dess
jag likasom upwaknade deraf, at Biskoppen
tystnade och wäntade på swar, hwaraf jag
förstod at en fråga hade blifwit framstält. Jag
tycks minnas, at jag då tog mig mod och frihet
till, at gifwa tillkänna, at jag icke hade hört
frågan; hwarpå den ånyo framstältes och jag
swarte derpå efter min lilla förmåga.

En fråga swarte jag rätt på, men Biskoppen
hörde orätt och ansåg swaret wara odugligt;
men då tog Notarien mitt parti och underrät-
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tade Biskoppen at jag hade swart rätt så och
så, hwarföre jag wist war honom tack skyldig.

Under alt detta woro en och annan af de öf-
riga Lectorerna närwarande såsom åhörare,
hwilka gingo sakta af och till bakom mig och
hwiskade halfhögt hwad jag på hwarje fråga
borde swara, hälst under Biskoppens examen,
som hörde illa; men isynnerhet war det Lec-
tor Biberg, som på sådant sätt sökte wara mig
till biträde; och som fälde ett så gynnande
omdöme om mig, när jag första gången war i
Hernösand, hwarom se pag: 13. Femte Boken;
så at alla menniskor wille mig wäl, och sökte
ådagalägga deras godhet och wälwilja emot
mig. Men denna deras godhet tjente mig till
ingen nytta, utan war mig snarare till hinders;
ty som jag först skulle gifwa noga akt på frå-
gorna, och sedan tänka efter hwad jag skulle
swara derpå, så kunde jag aldeles icke gifwa
akt uppå deras hwiskande, som jag ock sällan
hörde något ord utaf, och lätt deraf hade kun-
nat förwillas; utan jag swarte blott hwad som
föll mig sjelf i tankarna, sådant det kunde
wara; och jag hade mycket häldre sedt at de
tegat, så torde jag kanske bättre kunnat swara
eller åtminstone warit säker at icke deraf för-
willas, som jag fruktade. Hade jag kunnat un-
derlåta, at försöka till at tänka sjelf och swara
af eget, så hade jag haft tid at endast fästa min
upmärksamhet på deras hwiskande, och då
hade säkert mina swar blifwit bättre och full-
komligare; men det kunde jag aldeles icke. Ef-
ter examens slut tillsade mig Notarien Lin-
dahl, at jag hos honom dagen efter skulle
undfå Consistorii skrifteliga videtur, så wäl
om min disputation, som om examen, hwar-
efter jag tog afträde och geck hem. Under
hemgåendet fant jag hos mig en känsla af
ledsnad och misnöje öfwer mig sjelf, deraf at
jag icke bättre hade kunnat swara, isynnerhet
ianseende till Swenska reformations Histo-

rien; men som dock snart geck öfwer.
De nyss omnämde Consistorii witsordan-

den lydde som följer.

”Utdrag af Protocollet, hållit i Hernösands
Consistorio den 24. November 1798.

S: D: Togs under öfwerwägande det af Com -
ministern Magister Pehr Stenberg, i afseende
på Pastoral Examen nu aflagde Specimen præ-
sidendo, hwilket Consistorium fann skäligt
godkänna; hwadan ock Pastoral Exa men med
honom den 28. i denna Månad kommer at an-
ställas. År och dag förr skrifne.

in fidem
Ol: Lindahl.
Cons: Hernos: Notar:”

”Utdrag af Protocollet, hållit i Hernösands
Consistorio den 28. November 1798.

S: D: Sedan Comministern Magistern Pehr
Stenberg i dag undergått Pastoral Examen,
pröfwades bemälte Comminister därwid haf -
wa ådagalagt sådana insigter i de stycken Kyr -
ko=Lagen och öfrige Kong: Författningar fö-
reskrifwa, at Consistorium fann skäligt be-
rörde Pastoral Examen aldeles gilla och god-
känna; hwaröfwer honom, såsom betyg, Ut-
drag af detta protocoll, uppå begäran, skulle
meddelas år och dag förr skrefne

in fidem
Ol: Lindahl
Cons: Hernos: Notar:”

Dels Samma dag på eftermiddagen, dels ock
dagen efter på föremiddag: gjorde jag mina
afskeds visiter och afbetalningar hos Herrar
Examinatorer &c: Herr Tracturen Bystedt war
så hederlig, at han lämnade mig så godt pris
för calaset som möjeligt war, så at jag allestä-
des rönte wälwilja och godhet. En dag blef jag
också bjuden till Herr Fabrikören Sundgren,
jag mins ej om det war denna eller någon dag
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före Examen. Han war född i Umeå och war
här Bokbindare samt Cattuns Tryckare. En så-
dan upmärksamhet för mig kunde ej annat än
wara mig angenäm, hälst ianseende till Fab-
rikören sjelf, som war en hederlig, aktnings-
wärd och arbetsam samt wärksam man; Men
för Frun i huset hade jag ingen aktning, utan
twärtom en art afsky för henne, så att det fö-
reföll mig något motbjudande att gå dit; Men
för Hennes hederliga man skull, och den he-
der de båda härigenom wisade mig, kunde jag
ej annat än antaga bjudningen. Det war ett
anständigt eftermiddags Calas och spisning
till qwällen, hwartill några andra af deras wän-
ner äfwen woro bjudna. Derunder spelades
Boston,35 som wanligt plägar wara, men deri
tog jag ingen del; ty den tiden spelte jag aldrig.
Orsaken hwarföre Frun i huset war mig så
obehaglig war den utförliga beskrifning på
hennes sedeslösa lefnad, som min Wärdinna
Madame Söderberg hade omtalt för mig; Hu -
ru hon alt igenom hade warit sin man högst
otrogen; huru hon på lands Marknaderna ha -
de åkt än med den ena Herrn, och än med den
andra i ljus och mörker, utan all sky och blygd;
eller minsta omhugsan om ett godt namn och
rykte och andra otäckheter, som jag icke en
gång will eller kan nämna. Också woro hennes
manierer och sätt at wara just sådana, som den
mäst utsökta och utstuderade Cokette skulle
kunna hafwa dem. Hon kråmade sig och brös-
tade sig wid hälsningar och samtal på ett sätt
som jag ej kan beskrifwa, hwilket jag sjelf såg
under mitt korta wistande där, så att hon blef
högst led för mina ögon. Af denna orsak war
jag rätt glad när jag feck gå hem.

Jag gjorde ock afskeds visite hos Gymnasii
Adjuncten Herr Fahle Burman, som fant sig
deraf smickrad; och som efter någon liten
stunds samtal yttrade sig ungefär således:
”Herr Magistern förswarade sig wäl wid sin

disputations act; det är altid en hugnad och
ett nöje at höra, at någon då och då kan göra
det så at man hedrar sig derwid; man får, ty
wärre, ofta nog höra dåligheter.” Jag swarte
då: ”Jag tackar Herr Magistern för Hans goda
och gynnande omdöme derom, och det wore
mig kärt om jag i någon mån hafwer kunnat
göra mig förtjent af ett sådant loford; jag
gjorde så godt jag kunde; men jag fant nog at
det icke war så fullkomligt som jag hade öns-
kat; ty jag är nog osäker på mig ibland, så at
jag ofta nog felar emot Grammatican.” – ”Säg
intet det”, sade han, ”det war icke så ofta eller;
och dessutom, om det någång hände då och
då, så war det wist icke at undra på, Då Herr
Magistern så länge hafwer warit ifrån sådana
öfningar.” Sedan språkade wi en stund om nå-
got annat, hwarefter jag tog afsked och geck.

Då jag tog afsked af Consitorii Notarien Lin-
dahl gjorde Han följande anmärkning: ”Bror
war nog osäker i latinen hörde jag; nog har du
bordt wara något mera wiss på dig.” – ”Ja”,
swarte jag, ”det war wäl så, men du bör icke
så mycket undra derpå, då du wet at jag så
länge hafwer warit ifrån sådana öfningar, och
desutom började jag till slutet blifwa nog
tanke trött, så wäl wid Disputation, som ock -
så wid examen, där jag just icke hade så myc-
ken tid at eftertänka alt.” Hwad som också
något dertill bidrog, war deras hwiskningar,
hwarom se pag: 294. näst förut, och som något
förwillade mig. Nu som Lindahl war Notarius
och skulle uptekna hwart ord som jag sade,
så märkte han så wäl när jag tog felt; och som
han war min ungdomswän så önskade han
wist at många sådana icke måtte finnas i pro-
tocollet.

Ibland mina wänner förglömde jag wist icke
Magister Bergstedt. Under wårt samtal fram-
stälte han för mig en helt owäntat fråga; som
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jag på långt när icke nu förmodade, och som
nästan helt och hållit störde all min indre till-
fredsställelse och glada lynne deröfwer, at alt
nu war öfwerståndit och jag feck resa hem
igen. Frågan war denna: ”Hör Bror! tillåt mig
en fråga, säg upriktigt: är du wäl och lyckligt
gift?” frågan framstältes med en wänskaps-
full, men bekymrad ton, likasom han hade
fruktat at i mitt swar få höra wederspelet.
Denna fråga sårade mig djupt i hjertat, och
jag kan icke beskrifwa huru ondt den gjorde
mig. Jag war också högst förlägen hwad jag
skulle swara derpå. Ach! tänkte jag: skall jag
kunna tro at det fatala ryktet om min hustru,
äfwen hafwer hunnit hit, det wore högst
olyckligt, och hwad skall jag då tro om min
Hustrus så ofta bedyrade oskuld. Känner han
intet något härom, så bör också icke jag låta
honom förstå det aldra minsta; men hafwer
han hört något sådant, så må han först yttra
sig, då jag må swara efter omständigheterna.
Härunder sökte jag at fullkomligen bibehålla
continancen, och intet låta det minsta märka
huru mycket en så oförwäntat fråga smärtade
mig. För at rätt kunna swara honom och icke
på något sätt sjelf såra min Hustrus goda ryk -
te, ej eller onödigt dölja sanningen, så swarte
jag: ”Innan jag kan swara dig på din fråga så
måste jag fråga dig först tilbaka: Hwad haf-
wer gifwit dig anledning at just nu framställa
en sådan fråga? Hafwer du wäl hört något an-
nat än wäl om min Hustru?” ”Nej”, swarte
han, ”det hafwer jag wist icke. Det är blott
för det jag tager så mycken del i din wälfärd,
som jag önskar blifwa wissare öfwertygad de-
rom.” – ”ja så”, fortfor jag, ”så kan också jag
försäkra dig, at jag hafwer en braf hustru, och
at jag är lycklig med henne.” Wid det lilla or-
det lycklig kände jag wäl en smärtande tyngd
på mitt hjerta; men hwad kunde jag annat
swara i en sådan belägenhet? Swaret war dock
i alla fall i sin mån sant, och jag hade hoppet,

at det i en framtid ännu mera skulle sannas.

Jag war således färdig till afresan dagen efter
den 29. och satte mig i Chaisen, glad at få
wända ryggen till Hernösand dit jag sedan
aldrig hafwer warit, nu 22. år derefter, och
knapt torde jag wäl härefter komma dit. Wid
ankomsten till Weda gjorde folket swårighet
wid, at föra mig öfwer, såwida is redan låg wid
färgestället wid Hornö landet af Ångerman
ån, och iswrak fruktades före, och de wille at
jag skulle taga en häst och köra upp till
Krånge, till det andra färgestället, som gjorde
3. Mil i krok. När jag det hörde öfwertalte jag
dem, at här öfwerföra mig, hälst sedan jag
feck höra at det gafs ett annat landnings ställe
på Hornön än wid färge bryggan. Öfwerfar-
ten, som war mer än en fjerdingswäg, geck
ganska lyckligt till det andra omtalta land-
ningsstället, och ganska glad war jag, at jag
hade öfwerkommit detta denna tiden så
fruktanswärda passet. I medlertid afsändes
straxt ett bud till Hornö Gästgifware gård ef-
ter en häst, som war mera än ./2. fjärdingswäg
derifrån. Under wäntan på honom wille jag
betala för öfwerfarten, och på min fråga om
priset, så begärte de nog alfwarsamt; jag sade
då: at så mycket war nog mycket för drygt til-
tagit, men en af dem swarte: ”Nej nog be-
höfwa wi det; Herrn skall besinna, at wi haf -
wa gjort honom till wiljes, och wi äro ännu
icke öfwerkomna tillbaka, på hwilken fart wi
möjeligen kunna komma i stor fara för wrak
is, om han imedlertid sätter till, och just för
den orsaken måste wi wara så många; hwar-
före det icke löper så mycket på hwar och en
af oss. Dessutom: hwad hafwer icke Herrn
wunnit på denna öfwerfarten; han hafwer ju
3. mil till godo, som är mycken winst både för
tiden och skjutspengarne.” m:m: Emot så
många och starka skäl hade jag intet widare
at inwända, utan betalte hwad som begärtes,
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hwarefter de också förhjelpte min Chaise till
gästgifware gården sedan hästen kom, men
på en ganska ussel wäg öfwer tufwor, stockar
och stenar; hwarefter de icke längre wågade
qwarblifwa, utan begåfwo sig på sin återfärd.
Och jag satte mig i Chaisen och körde till
Nätra till sent på qwällen, och låg där i Pres -
tegården med Min Wän Häggqvist.

Hos honom qwarblef jag till Eftermidda-
gen dagen efter, som war Fredagen den sista
i månaden; ty som jag nödwändigt skulle in i
Arnäs Prestegård, så reste jag ej förr på efter-
middagen, än at jag i lagom tid kunde hinna
dit till natten, där jag hade något ärende ifrån
Consistorium eller ifrån någon af Herrar
Consistoriales enskilt at afgöra. I medlertid
språkade Hägg qvist och jag i all wänskap och
förnöjelse tilsammans, hwarunder han be-
gärde at få låna mina hållna orationer wid
min Disputation, med löfte at snart återställa
mig dem, hwilket han också fick. Derpå reste
jag, efter ett lifligt och herteligt afsked ifrån
honom, till Arnäs.

Här föreföll ingen ting märkeligt utom föl-
jande lilla händelse. Sedan jag hade lagt mig
och nyss insomnat eller ej riktigt hade insom-
nat, så blef jag hastigt wäkt af ett förfärligt
buller och dån bakom sängen åt spisen till,
men som dock straxt uphörde. Jag lysnade för
at höra efter, om något sådant åter skulle för-
nyas; men ingen ting hördes mera. Rädd blef
jag aldeles icke; men jag undrade högeligen
hwad som hade kunnat åstadkomma ett så-
dant buller, jag kunde dock omöjeligen ut-
grunda dess orsak. Mången skulle wist härwid
blifwit förfärligt skrämd; men jag tänkte: det
må hafwa warit hwad som hälst, jag lägger
mig åter at sofwa. Och så somnade jag in och
sof godt till morgonen. När jag då waknade
tänkte jag: Nu skall jag undersöka om jag kan
finna på orsaken till det häftiga bullret, som

hördes i qwälst; jag steg derföre upp, och se!
en stor spisskärm hade omkullfallit och låg
på golfwet emellan spisen och sängen, som
tydeligen sågs i månskenet; jag uprättade ho-
nom åter och lade mig ånyo, och påminte mig
at denna spisskärm om qwällen war upstält
emot sängen för at bewara den och sparlaka-
net för eldens åwärkan. Jag hade i sömnen
sparkat omkull skärmen; och nu wet man: at
det minsta buller, som sker i det man insom-
nar höres ganska hårdt; derföre gjorde skär-
mens fall et så starkt intryck på mig; och så-
ledes hade jag spökelse händelsen uplöst och
förklarad. Altså: en liten anwänd tilltagsen-
het, granskning och eftertanka, och man
skall snart finna, at de flästa spöke händelser
uplösa sig på något sådant sätt. Dock torde en
a twå ibland 100:de berättelser möjeligen
wara sanna; ty sådant bewisar det widt be-
kanta Ovikens spöket36 med flera.

Lördagen den 1. December reste jag till Salu-
böle i Grunsunda till min Faster, och låg där
öfwer natten; och Söndags morgonen fortsat-
tes resan till Nordmaling, där jag, utan twif-
wel war i Kyrkan under Gudstjensten; hwar-
efter, sedan jag hade ätit middag i Prestegår-
den hos Själander, jag fortsatte resan för at få
hemm min Chaise om möjeligt wore, eller at
åtminstone få honom så nära, som möjeligt.
Det lyckades mig äfwen; men Umeå Elf war
icke så stark, at den bar till at köra; derföre
måste Chaisen af en par karlar dragas öfwer
henne; Och så kom jag lyckligt hemm Mån-
dagen den 3:dje klåckan 7. på morgonen, kall
och utfrusen; ty jag hade blott surtout och
kapprock; men inga winter kläder med mig
på resan. Mycket wänligt och ömt blef jag af
min hustru emottagen. Och efter intagen
frukost, geck jag straxt till sängs, hwarföre
min lilla dotter måste bäras ut i pigkamma-
ren, at hon icke skulle störa min sömn. Men
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som jag icke kunde insomna, så steg jag åter
upp igen efter någon stunds fåfängt försök;
och Flickan feck åter inflytta.

XI Capitlet.
Bref och andra ämnen.

Wid hemkomsten fant jag twenne bref för
mig ifrån Min Swåger Nils Jacob; ett till mig,
stält på Hernösand, som min hustru wisligen
hade qwarhållit; emedan det aldrig hade hun-
nit mig i Hernösand. Det angick, at jag måtte
lösa ett Utslag i Consistorio i en twistefråga
emellan Herr Prosten Nortman och en Bonde
angående någon nekad Lysning eller wigsel.
Det andra brefwet war till min Hustru, i hwil-
ket hon anmodades at skaffa Hyresrum hos
Rådman Burgerus åt Öfwersten Gyllengra-
nat, jämte andra Commissioner. I Post Scrip-
tum säger Han: ”När Stenberg kommer hem
ifrån Hernösand, så res hem på några dagar.”

Straxt efter min hemkomst skref jag till
Brodren Häggqvist, tackade för sista samman-
waro, bad honom taga wara på mina swarta
wantar, som jag hade glömt hos honom, samt
bad honom at också tillsända mig mina af ho-
nom lånta orationer wid tilfälle. Härpå feck
jag ett helt litet bref till swar, bestående blott
af dessa rader.

”Endast 3. ord. Tack för dit bref. Din wäl-
måga fägnar mig. Dina hanskar äro skickade.
Dina orationer ligga i min Kista, jag har ej en
gång fått tid at läsa igenom dem. Straxt efter
Prestmötet får Bror dem. Lef wäl!”

Icke långt derefter skref han mig till på
Latin, hwilket war ganska artigt, och teknat
med en skön Latin, så at jag wore frestad at
verbotim afskrifwa det, men för at undwika
en alt för stor widlyftighet will jag blott för-
söka at öfwersätta det förnämsta deraf.

”Det hafwer oroat mig och oroar mig ännu,
at du som hastigast och likasom i förbifarten

skulle besöka din Wän! Mån brist på kärlek
till Wännen hafwer warit orsaken dertill, at
du icke längre hafwer kunnat dröja? Det tror
jag icke så lätt. Dock tror jag at kärleken till
din hustru, hafwer ryckt till sig företrädet,
och förtagit alt drögsmål på resan. Och om så
är frågar jag: om Hustrun skulle hafwa för-
nekat dig pectora manibus palpanda, om hon
blott en enda dag skulle nödgas wänta på din
ankomst. Du torde kanske inwända: frågan
är Philosophico gynaica, på hwilken alt swar,
efter wäl utstånden Examen rigorosum, bör
förnekas: Du lärer dock ursäkta, at jag hafwer
illa fördragit din bråska, icke eller hafwa de
odödlige Gudarna lämnat dit brott ostraffat,
tilläfwentyrs hafwa de gifwit dig dricka utur
glömskans bägare, hwaraf är hänt, at dina
wantar äro glömda och lämnade i mitt förwar.
=== Jag gratulerar dig, at hafwa afgjort dina
resor och Studier. Jag gratulerar dig, at så
lyckligt (felicissime) hafwa præsterat Pasto-
ral examen. === Nog hafwer du kämpat min
Bror! nog hafwer du fölgt krigets bana. Ikläd
dig fridens drägt; alla önska wi dig fredlig. Ti-
den är inne at du må hwila i din Familljes
sköte. === Till Räfsund hafwa följande fått
Förslaget, Widgren, wår Bergstedt och Grun-
dahl. === Det återstår, at af innersta hjerta,
önska dig Guds nåd at kunna, med själens ut-
sökta förnöjelse fira den förestående Jule=
högtiden.” Hällsningar och slutet.

I ett Consistorii bref feck jag förordnande,
at å Ståndets wägnar öfwerwara Markegångs
sättningen37 d: 19. det jag också gjorde.

Straxt efter min hemkomst ifrån Hernösand
reste jag med min Hustru till Nysätra för at
hälsa på hennes Föräldrar; då min Hustru ock -
så tog wår lilla dotter Anna Greta med, som
då war wid pass ./2. år; det war wäl myck et för
bittida, men jag wille nödwändigt haf wa Hen -
ne med. På bortresan war hon ganska besked-
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lig; ty hon sof mäst hela wägen. At wi woro
wälkomna hos mina Swärföräldrar war gifwit;
men ännu mera wår lilla dotter, hälst hos
Swärfar, som genast tog henne i famn ur slä-
den och bar henne in, samt sedan bar hen ne
mycket i sin famn så länge wi woro där. hon
war honom så mycket mera kärkommen, som
hon war Hans första barnabarn. På hemresan
war hon också tyst och beskedlig till dess wi
kommo nära Säfvar, men då waknade hon och
började gråta och skrika; Hustrun gjorde alt
sitt till för at nedtysta Henne, men förgäfwes,
ju mera hon sökte at tysta henne desto mera
skrek hon; så at jag aldrig hafwer kört någon-
sin igenom Säfwar by med en sådan förargelig
sång; ty säkert hördes hennes skrik in i alla
gårdar, som woro något nära wägen. Jag körde
så fort, som den trötta hästen kunde åstad-
komma och ändock wille det icke stort ränta
för oss; hustrun anmanade mig tidt och ofta
at köra alt hwad jag kunde; och flickan fortfor
under hela tiden at skrika, så at aldrig hafwer
jag kört denna halfwa fjärdings wägen med
sådan ledssnad, som den gången. Änteligen
kommo wi på Gästgifware gården: och så
snart flickan blef omlagad och feck litet mat,
så blef hon icke allenast tyst utan också myck -
et god, och låg helt glad och nögd och sparkade
och jolrade i sängen för sig sjelf så länge wi
woro där. Under det öfriga af hemresan war
hon också lika god och beskedlig.

I medlertid blef jag anmodad at döpa ett
barn, som gästgifwerskan nyligen hade fått:
men det som förundrade oss war, at gästgif-
werskan icke allenast war uppe, utan också
sjelf rustade om sitt barn, samt bar fram dop-
watten och handuk &c: Jag trodde då att bar-
net torde wara 8. a 14. dagar gammalt; men wår
förundran öktes ännu mera när wi fingo höra
wid upskrifningen af dop sedeln, at barnet då
ännu icke war fult 3. dygn gammalt. Så raska
äro en del qwinnor! Men i alla fall: om hon

ock icke hade hemma hos sig någon som hon
härwid kunde lita på; så hade det dock warit
tjenligare at skicka efter en menniska utur
granngården sig till hjelp wid ett sådant till-
fälle; men hon tänkte wäl: då jag kan jag göra
det sjelf, så är det nog så godt; jag slipper då en
sådan omgång, eller at beswära någon annan.

Pagina 747. 6:te Boken har jag omförmält, at
jag på wederbörlig och giltig attest hade wigt
Stads Notarien Joh: Theod: Stenberg med en
Enka ifrån Stockholm, som war lagligen skild
ifrån sin förra man. Men när jag reste till Ny-
sätra för att gifta mig (hwarom se pag: 755.
6:te Boken) så frågte Prosten Nortman mig:
om det war sant; som han hade hört sägas, att
jag hade wigt Stads Notarien Stenberg med
en Dame ifrån Stockholm, som var skild ifrån
sin förra man? ”Ja”, swarte jag ”det har jag
gjort.” – Han fortfor: ”Men Huru har Herr
Magistern kunnat wiga en sådan man som
Stenberg med en sådan qwinna; han har ju
ännu icke undergått den honom ådömda
Kyrko plikten. Känner icke Herr Magistern
det, att han af Umeå Rådstugu Rätt är till en
sådan plikt dömd?” – ”Jo” swarte jag; ”men jag
wet ock, att han har wädjat emot en sådan
dom; och så länge jag icke eller har sedt något
Utslag ifrån HofRätten, och ännu mindre
ifrån Kongl: Majestet, huruwida en sådan dom
är stadfästad eller upphäfwen; och han der-
jämte har upptet fullgiltig Lysnings attest &c:
så har jag icke tilltrott mig kunna neka wig-
seln åt detta paret.” – Han swarte: ”den attes-
ten will jag nödwändigt se.” – ”Det skall Herr
Prosten få” swarte jag ”när jag reser någon
gång norrut härnäst; ty jag lämner icke en så-
dan attest utur mina händer, uti något bref.”
Och dermed slutades talet härom för denna
gången.

Nu när jag företog denna min resa till
Swärföräldrarne, så lågo wi första natten hos

b.
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Swåger på Bostället i Skinnarbyn. Wid afre-
san hemifrån sökte jag efter nyssomtalte at-
test för att wisa den åt Prosten Nortman en-
ligit mitt sist gifna löfte; men jag war då icke
i stånd, att ibland mina papper få rätt på den
samma oaktat jag flera gånger igenomsökte
dem; bråskan torde ock bidragit dertill, att
jag icke fant honom; något ledsen deröfwer
uphörde jag att söka ock tänkte: han får wäl
se den en annan gång; och derpå reste wi.
Morgonen derpå kunde jag icke undgå, att
göra min uppwaktning hos min Prost. Hus -
trun blef hemma hos sin Bror med wår Lilla
dotter; men jag geck ensam i Prostegården.
Och wid Prostens efterfrågan om attesten
swarte jag, som sanningen war; att jag icke
kunde finna honom ibland mina papper. Det -
ta wille han icke tro; utan utfor i wrede och
häftighet; sägandes: Att det blott war illistig-
het och ränker af mig, för att med något sken
kunna undanhålla attesten. &c: – Jag swarte
wäl, att jag wist icke undanhölt honom; utan
att det war fullkomlig sanning, att jag icke
feck rätt på honom ibland mina papper. Men
han fortfor dock med sin ogenhet; sägandes:
”det är blott falska undflykter, som Herr Ma-
gistern far med, det inser jag allför wäl; Han
skall låta bli att draga strå för mig; ty jag för-
säkrar jag attrapperar nog listen; Ty hwem
skall icke hafwa reda på sina så angelägna
papper; Jag skall nog taga rätt på honom skall
han finna.” &c: När jag således hörde, att mitt
uppriktiga förswar och oskuld omöjeligen
fick gälla, så tog jag mig före att stum tiga och
sade icke ett enda ord mera till mitt förswar;
ty sådant hade warit en fullkomligen förspild
möde; hwarefter jag tog afsked och geck, och
reste genast med min Hustru och dotter till
Swärföräldrarna.

När jag kom hem sökte jag åter genast efter
attesten och fan honom nästan straxt i samma
låda der jag brukade hafwa sådana papper, der

han war inweckladt i ett annat papper. Jag
gömde honom då till dess jag nästa gång reste
till Nybyn; (hwarom se pagina 342. 7. Bok:) och
uppwiste honom för Herr Prosten, som då war
foglig och blott fråg te: om jag till Stockholm
hade öfwersändt de återbegärte fattig= och
Lazarets medlen? – hwarpå jag swarte: ”Nej.”
Och uppgaf dertill de skäl som äro anförda
pag: 748. 6:te Boken. Dermed war han nögd.

Jag fant således, att en dold afwoghet och
groll emot mig war djupt rotad i hans hjerta,
så att han säkert hade haft lust att föra mig i
olycka, om han endast hade haft någon den
minsta anledning dertill; som säkert war en
fölgd af Liqviden, hvarom se pag: 431. 5. Bo-
ken.

En dag denna höst blef jag kallad till Herr
Coopverdie Capténen Lindgren, som låg för
döden; då jag också skriftade honom såsom
wanligt, och för beswäret feck jag En Dukat,
som endast derföre anmärkes, at denna war
den första Dukat38 som jag har fått och ägt
sjelf. 

Efter min hemkomst gjorde wi visite hos
LandsHöfdingen Herr Baron Stromberg. Se-
dan det war blifwit mörkt wille hans båda
Fröknar gå ut at promenera litet i det wackra
wädret; och wille at wi också skulle gå med.
Och då wi äfwen woro williga dertill, så gaf
ock FriHerrinnan sina döttrar lof dertill. Af-
tonen war ganska mörk; men föröfrigit myck -
et wackert wäder och klåckan war omkring
8. Eld och ljus lyste nästan i alla fönster, såsom
en art liten illumination, som gjorde prome-
naden så mycket behagligare. Men när wi
kommo inemot wästra Tullen, så föll det älsta
Fröken in, at gå till ett fönster och tittade där -
igenom in i rummet. Detta war för Henne nå-
got nytt, som på det högsta roade Henne, och
som bewiste, at det war första gången som

d. Dukaten.
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Hon så gjorde. – ”Ach!” utbrast Hon! dock ej
så högt at det kunde höras in i rummet, och
det tjocka mörkret tillikamed rimmet på
fönstren gjorde at Hon icke så lätt kunde sy-
nas inifrån, hälst då de icke wiste åf något så-
dant gluttande. ”Ach så roligt! Nej kära Syster
kom och se! Se där sitter en gammal Gubbe,
där ett litet barn, där det, och där det.” &c:
och på ett annat fönster; ”Nej ach kära Herr-
skap! kom och se här! här hålla de på koka
gröt” &c: Och Systern war lika willig at kom -
ma med och titta, och häråt skrattade de rätt
godt. Jag och min Hustru blefwo häröfwer
rätt flata och sade oss emellan: ”Det der är
mindre artigt och anständigt gjort af Frök-
nar.” Wi fruktade, at någon torde komma och
få se sådant, derföre höllo wi oss midt på ga-
tan; ja gingo några steg förbi stället der wi
wäntade dem; ty at gå ifrån dem kunde wi
icke eller; utan måste wänta dem till dess de
hade sedt till slut. Wi wände nu om och gingo
hemåt igen, hwarunder de gluttade på 3. a 4.
fönster i wägen där så lämpeligt war; hälst
den äldre Fröken; men den yngre började
mera följa oss, när hon såg at wi icke togo del
i deras tittande, om hon då började inse, at så-
dant war oartigt eller hwad? det kunde jag
icke döma om. Icke eller tyckte wi det wara
oss tilständigt eller passade oss, icke eller wå-
gade wi at påminna om oartigheten i detta
deras förhållande. När wi sågo, at de fortforo
härmed på flera ställen, så wäntade wi dem
icke mera, utan gingo helt sakta gatan fram
hemåt. Och wid hemkomsten woro de högst
glada och förnögda och tycktes aldrig hafwa
haft så roligt på långan tid. Och Wi woro icke
mindre tilfredsstälda deröfwer, at wi hade
fått dem in utaf gatan; ty wi woro högst rädda
före, at någon skulle få se denna Fröknarnas
oartighet och at wi woro i deras sällskap och
då hade wist wackra historier blifwit derutaf
i hela Staden. At det ta deras upförande icke

war någon upsåtelig oartighet utaf dem; utan
at de blott ansågo det för en oskyldig ro, så-
wida det war något nytt för dem, det insågo
wi tydeligen; ty kunde wi ej annat än ursäkta
dem och öfwerse dermed för det oskuldsfulla
deruti. Och at det wärkeligen så war, det syn-
tes tydeligen och påtageligt deraf, at älsta Frö-
ken, så snart wi kommo in i rummet, war
högst angelägen, at genast för sin mor berätta
helt öppenhjertigt huru hon på detta sättet
hade haft det största nöje. Men huru mycket
detta mishagade FriHerrinnan syntes genast
af hennes mörka och alfwarsamma mine, och
ett hwiskande till henne, hwarigenom Frö-
ken blef helt tyst och alfwarsam, och all hen-
nes glättighet förswan och hon talte sedan
föga och icke ett ord härom mera; ty nu först
insåg hon, huru mycket hon hade felat. Fri-
Herrinnan blygdes säkert öfwer detta Hennes
döttrars upptåg i wårt sällskap, och at wi skul -
le höra Hennes enfaldiga egen berättelse hä-
rom, likasom hon ej hade förståt at bättre lära
dem anständiga seder. De hade aldrig förr fått
göra sådana promenader, och Hon kunde icke
på långt när föreställa sig, at sådana upptåger
skulle kunna förefalla i wårt sällskap; ty då
wi woro med, så ansåg hon det, som om hon
sjelf hade warit med, och just derföre gaf hon
dem, låf at gå ut at promenera med oss. Och
hwad Hon wäl tänkte om oss det kunde wi
icke weta; men det war wist: wi woro icke
mindre ledsna och flata; ty wi förmodade al-
deles icke, at Fröken sjelf så enfaldigt skulle
tala derom i wår öfwerwaro; ty så mycken
tanka och känsla af detta hennes förhållande
trodde wi skulle innom henne finnas, at hon
icke borde omtala sådant för sin Mor medan
wi woro där. Men kanske war det bättre som
hände; ty nu feck modren fullkomligen lära
känna deras okunnighet om det felaktiga här -
utinnan och kunde sedan radicalt rätta dem;
och efter wår borttgång fingo de säkert sina

306. 
1798. 

December.

307. 
1798. 
November.39

150

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:53  Sida 150



alfwarsamma läxor och förmaningar.

Nu war åter den tid då Assembléer höllos som
bäst. Och en sådan eftermiddag hade wi, i god
tid, på visite gått till Fru Grim; Dit äfwen
Comministern eller vice Pastorn Häggström
och hans Fru kommo innan kort. Under wåra
samtal blef snart frågan om Assembléen. Pas-
tor Häggström frågte mig då, om icke också
wi ärnade oss på Assembléen? Jag swarte: ”Jag
går intet på Assembléen i dag.” och häraf up -
steg ungefär följande samtal, som nära lik-
nade en alfwarsam twist. Han: ”hwarföre så
det då?” – Jag: ”derföre at jag icke hafwer lust
dertill.” – Han: ”så! det är wäl derföre, at du
icke näns gå dit för den lilla kostnaden skull,
som derföre måste betalas, kan jag tro?” – Jag:
”du må tro hwad du will och behagar derom,
jag går ändock icke dit.” – Han: ”Hwarföre
skall du wara eller wisa dig besynnerlig? kan
du icke wara med andra! och unna dig och din
Fru det nöjet at wara med goda wänner en
stund?” – Jag: ”Hwad skall jag där göra? Om
jag ändock kunde hafwa något nöje där för
mina penningar, så kunde det så wara; men då
jag icke allenast allsintet nöje hafwer där, utan
twärtom mycken och stor ledsnad, så är det
ju mycket klokare och förnuftigare, at jag är
derifrån.” – Han: ”Men du kan ju gå dit för din
Fru skull? skall du wäl förneka Henne detta
lilla nöjet?” – Jag: ”Jag hafwer aldrig förnekt
Henne at gå dit; will hon gå så må Hon det
göra altför gärna för mig, jag nekar Henne det
wist icke, allenast jag slipper gå med.” – Han:
”Nej det passar icke; inser du icke, at Hon icke
kan, eller icke will gå dit då du icke sjelf är
med?” – Jag: ”hwarföre icke det? då hon följer
med Bror och syster så är det ju det samma?”
I denna ton fortsattes denna wår twist en lång
stund. Det war naturligt, at detta wårt samtalt
blef något alfwarsamt; dock ännu i wänskap,
och at jag talte i en högst ledsen ton, samt han

i en förebrående; men Fruarna Grim och
Häggström, woro mäst tysta åhörare häraf,
utom få ord, som de någon gång då och då
kunde säga. Min Hustru åter, som, i synnerhet
ännu denna tiden, war ganska granntyckt tog
sig blott sorgen före och satt och gret hela ti-
den och kunde icke säga ett ord. Jag tyktes
dock icke, hwarken nu eller någonsin, hafwa
bemött Henne hårdt, och sade derföre till
Henne: ”Hwarföre skall du så sitta och gråta?
will du gå dit, så gå alt för gärna! du wet ju sjelf
at jag aldrig hafwer nekat dig det!” Samtalet
slöts dock så, at jag till slut nödgades låfwa at
gå med dem dit. Orsakerna hwarföre jag så
ogärna geck på Assembléerna woro flera; så-
som först och främst tyckte jag at de icke woro
fullkomligt moraliskt goda hälst på Söndags
qwällarna, Der kunde wäl för få, wara oskyl-
diga nöjen; men kanske för de flästa woro de
en fåfängans och det werldsliga sinnets nä-
ring, hälst hos ungdom. Men om jag ock icke
härpå wille hafwa något afseende, så hade jag
dock där allsintet nöje; ty nu mera kunde eller
wille jag icke dansa, orsaken dertill se pag: 336.
blad: 6:te Boken, icke eller kunde eller wille
jag spela kort, ej eller kunde jag roa mig med
at röka tobak; mig återstod således intet annat,
än at wara en syslolös åskådare antingen af
dansen eller wid något spelbord. Men hwad
som för mig war det swåraste, war at jag nöd-
gades stå så mycket, som min swaga rygg så li-
tet tålde; Ty i danssalen woro alla stolar mäst
ständigt uptagna af fruntimmerna, och så
ohöflig kunde jag icke wara at tränga dem
ifrån sina stolar, och i kamrarna woro alla sto-
lar merendels uptagna wid de flera spelbor-
den; jag nödgades således, mäst stå oaktat jag
derigenom feck mycket ondt i ryggen; och
måste jag således blott under dansen akta på
at få begagna någon ledig stol: war det då un-
der, at jag där hade högst ledsamt; och at jag
så gärna wille wara derifrån.
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En liten anecdot hände mig denna gången
här, som aldeles icke rörde mig något. Saken
war denna: I denna min ledsnad hade jag fått
uti en lång och ny tobaks leru pipa, den jag
roade mig med, at hålla i mun, såsom jag altid
brukte i samqwäm; Med henne stod jag lu-
tande emot dörrposten till dans salen likasom
hade jag rökt; men dock inuti kammaren, och
såg på dansen i all oskuld; Men helt oförtänkt
kom Mademoiselle Fällman till mig och sade:
”Fröken Sophi Stromberg Hälsar Herr Magis-
tern, at Han intet skall stå så där i dörren och
röka tobak.” och dermed geck hon åter has-
tigt ifrån mig. Något litet flat blef jag wäl öf-
wer en så owäntad och alfwarsam påmin-
nelse; men den gjorde mig icke det minsta
bryderi; ty som jag wiste, at nästan alla men-
niskor, utom denna Fröken och Mademoisel-
len, så wäl kände, at jag aldrig rökte, så aktade
jag allsintet Frökens commenderande hälls-
ning; utan stod helt orörlig i min förra posi-
ture, just för at wisa, Fröken, at jag ej satte det
minsta wärde på Hennes obehöriga befall-
ning i detta fall; ty om jag hade rökt, så hade
jag wist icke warit så ohöflig, och stått där;
hälst jag flera gångor förr hade sedt, at wär-
keliga rökare, en eller flere, hade stått på
samma sätt och rökt duktigt och åskådat dan-
sen, utan at af denna myndiga Fröken hafwa
blifwit snäst derföre; ty war det ej utan, at det
något litet förtröt mig. Men det warade ej
länge innan samma Mamselle åter kom till
mig och sade: ”Men korss, at Herr Magistern
kan wara så oartig och stå så där och röka sa-
len full med tobaks rök, då han dock nyss hört
at Fröken hafwer låtit säga till derom och hon
tål det icke.” – Jag swarte blott: ”Mamselle
kan se, at jag hwarken hafwer tobak eller eld
i pipan, och kan hälsa Fröken, at jag icke kan
röka, och at jag står här;” och geck således än-
dock icke ifrån stället; och sedan slapp jag så-
dana påminnelser. Flera år derefter, talte

Mamsell Fellman om 3. a 4. gångor huru flata
både Fröken och hon hade blifwit då de fingo
höra, at jag icke kunde röka, och de ändock
så alfwarsamt hade tillwitat mig, som war
helt oskyldig, en sådan oartighet; icke besin-
nandes, at, då alla dörrar stodo öpna, at To-
baksrök nödwändigt skulle intränga i dans-
salen ifrån Herrarnas rum på ömse sidor.

Ännu måste jag anföra något om min sinnes
sjukdom. Jag hade wäll, i detta afseendet, blif-
wit mycket bättre än förr; men dock ansatte
den mig då och då något, hälst när någon an-
ledning, efter mitt tycke, wäkte densamma.
Såsom till exempel: Herr Nådårs Predikanten
Edling tog sig före, så ofta han war hos oss, at
curtisera min hustru, och något slimra40med
henne; och såwida det skedde altid i min när-
waro, så insåg jag nog tydligt, at han icke hade
någon ond afsigt dermed; utan at han mycket
högaktade Henne, och kunde icke hejda sig,
at hylla Hennes behagligheter; icke eller mis -
trodde jag egenteligen min Hustru; men jag
kunde ändock icke tåla eller fördraga, at Han
så Curtiserade Henne, hälst det skedde flera
gångor, utan at jag lät märka mig, men när jag
såg, at han ej wiste uphöra, utan fortfor der-
med hwar gång han kom till mig, så kunde
det ej annat än förtryta mig. Derföre, sedan
han hade gått bort, sade jag till min Hustru:
”Kära Wän! hwarföre skall du tillåta Honom
ett sådant lismeri? jag tror wäl at han icke me-
nar något ondt dermed, icke eller mistror jag
dig; men du wet ju, at det mishagar mig; jag
hafwer aldrig så förhållit mig emot andras
hustrur; derföre will jag också hafwa min
Hustru i fred för mig sjelf.” Hon swarte: ”Jag
rår intet derföre; du ser ju sjelf, at jag aldrig
hafwer gifwit honom anledning dertill.” Jag
fortfor: ”det är wäll sant; men då du wet, at
jag intet kan fördraga det, så bör icke eller du
sådant tillåta; nog finner du sjelf, at sådant
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icke passar sig i längden; och nog kan du på
något sätt, utan at wara ohöflig, wisa honom
ifrån dig, och at du icke tycker om sådant
smek, eller åtminstone, at det icke bör wara;
Derföre gör mig till wiljes och wisa honom
ifrån dig!” Härmed slutades detta wårt sam-
tal; som höls oss emellan, i all wänlighet. Icke
långt derefter kom han också till oss, då Han
efter någon stund började med samma hass-
leri; Jag war då nyfiken at se hwad utwäg Hon
skulle påhitta för at winna sin afsigt; och si!
han hant knapt omfatta Henne förr än Hon
helt behändigt trillade sig på hälarna utur
hans armar; och han stod där ensam helt flat,
och ingen af oss tre sade derwid ett enda ord.
Och ifrån den stunden gjorde han icke det
minsta försök till något sådant; ty han såg
nog, at han hade gått för långt och at ett så-
dant upförande ej annat kunde än mishaga
oss båda. Och jag för min del roade mig rätt
mycket åt detta änkla och behändiga sättet,
som för mig war så helt oförtänkt; på ett ög-
nableck war alt förbi utan minsta bång. Efter
hans bortgång, tackade jag henne rätt hjer-
teligt med några kyssar och sade under löje:
”Du gjorde det förträffeligt braf! tack skall
du hafwa.” En liten anmärkning måste jag
härwid göra; nämligen: At kunna försaka
männernas dyrkan, som de ofra skönheten,
måste för Fruntimren nästan wara omöjeligt;
njutningen deraf måste säkert för dem wara
högst smickrande och ljuf; deras känslor här-
före måste, utan twifwel, wara högst lifliga
och retliga. Detta ligger förmodeligen djupt
intryckt i qwinnornas allmänna naturell, som
man således icke så mycket får tilräkna dem,
och wi böre icke endast dömma härom efter
wåra känslor och tycken. Sådant tyckes kun -
na slutas af min Hustrus förhållande; ty om
icke så warit, så hade Hon säkert långt förut
icke tillåtit ett sådant hassleri, och utan min
påminnelse gjort slut dermed; men det smick -

rande nöjet gjorde, at hennes eftertanka ej
hant sansa sig. Det är sant, at wi männer också
intagas och smickras af Fruntimrens wisade
ömhet, kärlek och wänskap emot oss; men
wist icke likaså lifligt och innerligt som hos
Fruntimren. Deremot intagas karlarne häfti-
gare än Fruntimren, af ärans, höghetens, hög-
modets och stålthetens känsla. Ytterligare be-
wis på denna min satts får jag framdeles til-
fälle at anföra om jag lefwer.

En annan omständighet, som hände denna
tiden eller också kanske litet förut, wäkte åter
något min förra och wanliga oro. Wi woro en
eftermiddag hos Herr Handelsman Brän-
ström; men den gången woro icke där några
andra främmande. När det då led något på af-
tonen blef hans Fru utkallad i köket, och äf-
wen jag geck ut för at råka någon; Bränström
war således ensam inne med min hustru i
rummet innanföre Contoiret, som altid war
främmandes rum. Mitt uteblifwande war helt
kort, föga öfwer 1. a 2. Minuter. Wid ingåen-
det stod dörren emellan Contoiret och främ-
man=rummet något litet på glänt, så at det
icke hördes när jag öpnade dörren. Men huru
flat blef jag icke, när jag i det samma såg at
Bränström med någon häftighet kom emot
min hustru, och war just i begrepp at kyssa
Henne, och Hon stod derwid helt stilla och
spak; men i det samma blef han mig warse
och geck derföre helt hastigt ifrån Henne och
båda tyktes blifwa helt flata; och det syntes
tydligt at jag kom öfwer dem för hastigt och
oförtänkt, hwaraf jag märkte at min längre
utewaro war påräknat åtminstone af Brän-
ström. Man kan föreställa sig hwilka smär-
tande känslor denna helt oförmodade syn
wäkte i mitt förut nog sårade bröst, isynner-
het förargade det mig mäst, at finna min
Hustru stå så spak för honom, utan at göra
den minsta retirad. Och det ångrade mig
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mäst, at jag ej förr än i dörren märkte hans
uptåg, så hade jag åtminstone något litet kun-
nat glutta på dem och fått se huru långt han
hade gått i tilltagsenhet och Hon i eftergif-
wenhet. I medlertid woro wi alla stumma och
flata, och till lycka kom Fru Bränström åter
snart in, hwarigenom conversation ånyo nå-
got litet lifwades. – Ach! tänkte jag: hwad
skall jag wäl tro och tänka om detta min
Hustrus upförande? at hon icke gjorde någon
swårighet at emottaga kyssen, det såg jag sä-
kert; men war hon förut af honom begärd?
och hade hon bifallit och samtykt den? Eller
trodde hon, at en kyss, fastän i min frånwaro,
intet kunde något betyda, och kunde hos
henne wara oskyldig? m:m: O! at jag icke kom
ihog at lura på dem något litet! Jag hade då
kanske med egna ögon fått se huruwida mina
hittils hafda mistankar woro grundade eller
icke, och fått någon säker wisshet om saken,
och icke bestått i blåtta anledningar, giss-
ningar och mistankar. Med slika tankar qwal-
des jag så länge wi woro där och äfwen sedan.
Efter Hemkomsten tiltalte jag Henne med
en misnögd ton, blott med dessa orden: ”Och
du stod mycket stilla och spak för Bränströms
kyssar i afton såg jag! det hade jag icke för-
modat af dig.” Härpå feck jag ej något synner-
lig swar af Henne! Men om wi sedan talte nå-
got derom mins jag ej så noga. I medlertid
måste jag dock ursäkta och förlåta henne,
egenteligen i anledning af den tankan som
redan anfört är, at en kyss i Hennes tanka icke
betydde något. Detta war det enda, som jag
wärkeligen hade befunnit min Hustru med;
men alt hwad jag förut hafwer berättat i detta
afseendet, hafwer blott warit anledningar,
och säkert blotta mistankar, som jag också på
hwarje ställe hafwer sökt at uplösa och för-
klara. Denna Händelse tyckes också bekräfta
min nyss förut anförda satts om swårigheten
för qwinnor, at försaka männernas dyrkan.

Men ware härmed huru som hälst, så blef jag
dock hädanefter mycket lugnare till sinnes
och bättre till mods än förr, och sådana ängs-
liga stunder förefölle mera sällan; dock war
jag icke aldeles fullkomligt derifrån fri, såsom
framdeles då och då skall widare wisas.

Tillfölje af Swåger Nils Jacobs begäran å Mor -
bror Widmarks wägnar; (Se pag: 277. Denna
Boken.) hade jag, på någons anwisning, skrif-
wit till en Student wid namn Pehr Norden -
stedt, med forfrågan om icke han wille emot-
taga Morbror Widmarks kallelse till Prest?
Hwarpå jag nu feck följande swar.

=== At han wäl tänkte antaga Sacros or-
dines; men som han icke kände det omtalta
stället, så kunde han icke dertill gifwa sitt bi-
fall. &c: ===.

Ifrån Swåger Nils Jacob feck jag ock twenne
bref, som blott angingo Commissioner.

Till Min Swåger Jonas Gustaf i Stockholm
hade jag skrifwit och berättat, at jag lyckeli-
gen och nyligen hade stått Pastoral Examen.
Och nu feck jag derpå följande swar

”Nu wälkommen åter ifrån de heliga Fäd-
ren; lycka till at få säga ett ewigt farwäl åt Psal-
terium, Pure Græcum &c: &c: Det war wärke -
ligen Surprenant at höra det alt gått så färmt,
så hastigt. Det återstår för dig endast en öns-
kan för det nya året, den at du på det samma
måtte njuta frukten af dina Hæbræis ke och
Grækiske mödor, och i ett af flera Mantal be-
stående Pastorat hämta Tionde från alla kan-
ter; med styrka wäga smör pundet och mäta
korntunnan; detta är en lager, som kan wara
wärd något, se det hwartill wi alla, näst flick -
an, streta och fika.” === Slutet.

Som Nyåret tillstundade och jag wiste at
Bruks Predikanten Nygren, som borde up-
gifwa de födda och döda på Strömbäcks Glas -
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bruk, hwilken upgift för mig war nödwändig
wid Tabellens uprättannde såwida Bruket då
Räknades till Stads Församlingen, icke hade
något formulaire, hwarefter han kunde rätta
sig; derföre, på det han både nu och i framti-
den, måtte hafwa något at rätta sig efter och
icke förgäta något, som derwid war nödwän-
digt, så skref jag honom till med en omstän-
delig underrättelse under Numrorne 1. 2. &c:
om alt hwad som derwid borde iaktagas. Jag
feck snart derpå swar, hwari han under lika
numror anförde alt, äfwen för de numror, un-
der hwilka alsintet war at anmär ka. Af denna
omständighet, jämte det, at jag efter 1. a 2. Må-
nader feck den underrättelsen, at Glasbruket
framdeles skulle höra till Lands Församlingen
och icke till Staden, slöt jag, at Nygren hade
förtrutit och mistydt detta mitt bref, som jag
dock i största wälmening hade skrifwit, och
honom sjelf till lättnad och hjelp. Derföre när
jag framdeles träffade honom påminte jag
honom härom och sade: at hwad jag hade
skrifwit war skedt i största oskuld, på det han
en gång för alla måtte hafwa hwad han skulle
rätta sig efter, och at han icke hade bordt mis-
tycka eller på något sätt mistyda det. Men han
wille icke ärkänna at så war. – Men jag inwän -
de: ”at du deröfwer warit ledsen syns också
deraf, at du hafwer föranstaltat så, at Glasbru-
ket hädanefter håller sig till Lands Försam-
lingen och skilt sig ifrån Staden.” Men härtill
nekade han också och förebar, at Glasbrukets
åboerne sjelfwa hade derom föranstaltat. Jag
teg derwid, såwida jag intet hade något wi-
dare at inwända; men öfwertygad war jag
icke. Som mig tycktes, så hade han uttydt
mitt bref på en kärf sida, såsom en, som war
onödigt kinkig och derföre icke wille fram-
deles stå under mitt otilbörliga Kommando,
och hade fördenskull anmanat Glasbruks In-
spectorn at begära, at få höra till Lands Kyr-
kan. Möjeligen war han ock dertill föranlåten

af det skälet, at framdeles på ett ställe få hä-
rom redowisa, då han hitintils på twå ställen
måtte sådant göra; nämligen för det ena Bru-
ket wid Lands Kyrkan och för det Andra i Sta-
den. Men i alla fall war det icke utan at icke
jag något litet förtröt detta ombytet; icke på
inkomsternas wägnar; ty för glasbruket hade
jag alsintet; utan för händelsen skull till hwil-
ken jag wiste mig wara aldeles oskyldig.42

Trenne bref ifrån Swåger Nils Jacob innehöl -
lo blott Commissioner, utom en anmälan at
i Nysätra stod oss tillbuds en ung ko at få kö -
pa, hwarföre jag straxt skref at Kon måtte kö-
pas, som också skedde, och sändes till oss ige-
nom Swågerns föranstaltande, utan at wi be-
höfde betala skjutsen för henne.

Jag feck också bref ifrån Jonas Dynæsius,
i Hwilket han först anmäler at han icke hade
träffat Herr Nordenstedt, eller något swar
ifrån honom angående Morbror Widmarks
vocation, hwarom jag hade talt med Dynæsius
på Landswägen nederom hans gård i Skjälevad
under min hemresa ifrån Hernösan, och om
hwilket ärende: se pagina 115. Denna Boken.
Sedan anmodade han mig, at wara hans full-
mägtig wid Bouptekningen efter hans Swär-
mor Fru Törnsten, som skulle företagas d:n
24. och gifwer mig åtskilliga uplysningar i
detta afseendet, tillika med Fullmagt till in-
nehafwaren ifall jag icke hade tid dertill.

Nu som jag aldeles icke war willig at åtaga
mig ett sådant fullmäktigskap, redan förut
skrämd för sådant af Söderlunds Bouptekning
m:m: (Se Pagina 506. 6:te Boken.) så öfwertalte
jag en annan dertill, och öfwerlämnade ho-
nom den undfågna Fullmagten, samt i bref
underrättade Dynæsius om altsammans, och
war ganska glad at jag slapp ett sådant beswär.

Jag war en dag denna tiden kallad på ett
barnsöhl i afledne Arn qvistska huset. Efter
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förrättat Embets förrättning suto wi alla, så-
som wanligt, och åtnjöto de tracktamenter,
som kunde wankas. Emot slutet började Enk-
lingen och Handelsmannen Johan Teger-
ström något ras med dottren i huset Made-
moiselle Arnqvist. I början ansåg jag det blott
såsom skämt; Men han blef ju längre ju oti-
digare, ja så, at han, i allas närwaro, icke alle-
nast stötte henne omkull i sängen på hwilken
hon råkte sitta, utan också nästan hel och hål-
len lade sig på Henne, och föga feltes at icke
han började hala upp skotet. Flickan stackare
stretade emot med alla sina krafter och man
såg huru mycket hon led af en så grof otidig-
het i allas närwaro: och jag för min del blef så
flat, at jag icke kunde få upp mun till at säga
något; men satt med yttersta otålighet och
wäntade at han sjelf skulle äga det wettet, at
snart sluta med en sådan otidighet, som han
dock änteligen gjorde; sedan han långa stun-
den hade plågat den arma flickan. Jag kände
wäl, at jag som Prest hade bordt gifwa honom
sin wälförtjenda bestraffning; men som sagt
är: jag blef så förbluffat öfwer ett så otidigt
upförande, at jag ej kunde säga ett enda ord,
och till min tystnad bidrog äfwen, at jag
hwarje ögnableck trodde, at han på långt när
icke skulle öfwerskrida en någorlunda an-
ständighet, utan snart uphöra; Men hade han
också icke slutat då han slöt, och jag hade
hunnit något litet sansa mig ifrån min för-
wirring, som altid gör mig owärksam, när nå-
got hastigt och oförmodat förefaller, så hade
han säkert fått sin wälförtjenta läxa; Ty hade
blott första ordet fallit, så skulle säkert icke
de påföljande saknats.

För sammanhangets skull will jag nu först an-
föra följande. Ett af de första åren som jag war
i Staden war jag i fiske i Löfön, och som jag
sjelf hade för litet nät, så begärde jag låna
några nät af Anders Michælssons i Röbäck el-

ler hans Folk som woro där i sina fäbodar alla
somrar, då jag också feck låna 7. stycken, som
jag nyttjade någon tid; och tog dem hem till
mig. När wintern blef, så började jag at bygga
först de lånta näten, som woro blefna nog
mycket sönderrifna; ty jag wille icke återställa
dem förr än jag hade fått dem bygda; men som
jag hade mycket at göra, så hant jag ej så snart
få dem färdiga. Och innan kort kom bud ifrån
ägaren, at han wille hafwa igen nätena. – Jag
swarte då: ”Jag skall skicka dem tillbaka så
snart jag får dem färdiga; men ännu hafwer
jag ej hunnit at bygga flera än 2. a 3 af dem.”
Men budet wille nödwändigt taga igen nä-
tena; och jag wille icke återsända dem så sönd-
riga som de då woro; Hwarpå budet swarade:
”Pappa bygger dem nog sjelf”, och påstod en-
wist at han måtte återfå dem. Jag måtte då till
slut gifwa efter och bortskicka nätena, ehuru
ogärna jag det wille. De följande åren lånte jag
också 4. a 5. stycken då och då; men nyttjade
dem ej längre än 1. a 2. dygn, hwarefter jag altid
bar dem hem till Fäbodarne, wäl torkade. År
1797. under slåttands tiden war jag också där,
då jag äfwen feck låna 5. a 6. nät af Anders Mi-
chaëls sons båda yngsta döttrar, som då endast
woro där, och som då woro halfwuxna flickor.
Sedan jag hade nyttjat dem, så bar jag dem
hem och satte upp dem alla ganska riktigt och
wäl på gisterna i gärden inwid gården på mor-
gon stunden; Och emedan jag på eftermidda-
gen samma dag, hade ämbets förrättning, så
nödgades jag genast resa hem och kunde omö-
jeligen wänta på nätenas torkning; derföre
bad jag flickorna flera gånger, at de skulle taga
ihop nätena, så snart de woro torkade och se-
dan sätta dem i bodan på sitt ställe, det de
också låfte flera gånger, med all möjelig för-
säkran; så at jag litandes på deras löften och
försäkringar trygt reste derifrån. Sommaren
derpå 1798. war jag också där, något sednare
på sommaren då Anders Michaëls sons hustru
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sjelf war där allena. En morgon begärde jag
också nu at få låna några nät af Henne; men i
stället för godt swar, började hon at häftigt
träta och war ytterst arg, sprang af och till,
kastade hit och dit hwad hon hade i händerna,
och pratade utan uppehör såsom en häftig
ström, wist icke tyst; men ändock hörde jag
icke ett enda ord af alt hwad hon sade; ty hon
talte så fort; at jag omöjeligen kunde fatta det
minsta deraf. Högeligen förundrad öfwer
hwad som så utomordentligen nu hade upre-
tat gumman då jag wiste med mig at jag icke
hade gjort henne något för när det aldra min-
sta, geck jag ifrån henne utan at swara Henne
ett enda ord; men sade blott till gossen, som
fölgde at hjelpa mig: ”Gumman war intet god
nu; jag wet icke hwad jag hafwer gjort henne
emot; ty om jag en och annan gång hafwer
lånt Hennes nät, så är det ju skedt på deras låf
som då woro här, och jag hafwer altid riktigt
återstält dem.” I medlertid brummade gum-
man ännu för sig sjelf så långt wi kunde höra
det. Och sådant war mitt afsked ifrån Henne
denna gången; ty jag kom icke tillbakas till
Henne, utan reste hem efter slutat fiske efter
en par dagar.

Nu icke långt efter Nyåret detta år kom min
Syster Magdalena, som war SonHustru åt An-
ders Michaels son, till mig; Då jag under wårt
samtal kom ihog nyssbeskrefna Händelse; ty
yttrade jag mig härom på följande sätt: ”Intet
wet jag hwarutinnan jag hafwer förbrutit mig
emot Anders Michaëls mor; ty i somras när
jag i löfön begärde låna några nät, så brum-
made och trätte hon så häftigt, at jag icke en
gång hörde ett enda ord deraf; jag wet mig
icke hafwa förfördelat henne på minsta sätt.”
Hon swarade: ”jo nog skall jag säga dig det:
Du hade lånt nätena utaf små Flickorna året
förut och lämnat dem på gistorna utan at taga
ihop dem och bära upp dem i bodan, hwaraf

hände; at de icke allenast sutto ute hela weck -
an, utan ock kona kommo in i gärdan och ref -
wo sönder nätena i ringgande rot;43war det så
mycket wäl gjort det?”– Jag swarte: ”At så har
händt hafwer jag alsintet wetat utaf förr än
du nu sade det; och det är wist ganska illa;
Men jag är dock till sådant aldeles oskyldig;
ty då jag satte nätena på gisterna om måron,
och genast måste resa hem, såwida jag hade
en ämbets förrättning samma dag; så bad jag
flickorna så mycket och enträget, at de skulle
taga in dem så snart de skulle blifwa torra, det
de också säkert låfte mig: hwad rår jag då före
deras efterlåtenhet, och at de sönderrefwos?”
– Hon fortfor: ”Det är dock din skull; ty små
Flickorna hade just icke rättighet, at låna ut
näten utan deras Föräldrars wettskap; och det
må wara det; men hwarföre satte du dem, icke
sjelf i bodan? du hade ju kunnat wänta några
timmar till dess de hade torkat.” – Jag: ”du
hör ju at jag omöjeligen kunde dröja längre;
och att sätta dem i bodan så wåta som de wo -
ro: skulle wäl det hafwa warit wäl gjort? De
skulle då snart hafwa murknat bort allesam-
mans; jag hade ju gjort alt hwad jag kunde gö -
ra för ögnablecket för at förwara dem, och då
Flickorna woro så wårdslösa, at de läto dem
sitta ute hela weckan; så rår icke jag före at de
refwos sönder. Hwad åter det angår at jag lån -
te dem af Flickorna utan Föräldrarnas wett-
skap; så, sedan de sjelfwa förut så benäget 2.
a 3. gånger hade lånt mig dem, ansåg jag det
icke wara emot Föräldrarnas wilja och wan-
liga godhet emot mig, at också den gång en få
låna dem; och hela saken hade warit af föga
betydenhet allenast flickorna hade hållit sitt
löfte och icke warit så wårdslösa.” – Hon:
”Men huru mycken omtanka will du wänta
af twenne barn? Imedlertid måste Swärfar så
wäl denna gången som den förra sitta större
delen af wintern för at bygga och laga dem.”
Jag: ”Flickor emellan 10. och 14. år kunna wäl
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icke så aldeles kallas barn. Och hwad byggan-
det angår, så, hwarföre feck jag ej förra gången
bygga dem sjelf, då jag sjelf hade rifwit dem
sönder, som jag så enträget begärde; och det
samma skulle jag också sednare gången hafwa
gjort, allenast jag hade fått weta det minsta
om at de woro så sönderrifna och hade fått
dem till mig. Jag hörer nog at du tager Swär-
modrens parti, och det är wäl icke så orätt det;
men imedlertid bör du wäl också finna min
oskuld till det mästa: wist hade det wäl warit
bättre om jag aldrig hade lånt nätena den
gången, och du bör tydeligen säga för dem alt-
sammans; ty kanske de ännu icke weta, at jag
så enträget hade bedt Flickorna; och at jag
straxt nödgades resa hem, samt at jag ännu
will bygga näten om de äro söndriga.” Sedan
hörde jag icke det minsta härom, och de wiste
mig samma wänskap som förr. Icke eller
nämde jag något, likasom jag aldrig mera be-
gärde låna nät af dem eller något annat, samt
också undwek hwad jag kunde, at uti något
annat anlita dem. Föröfrigit lefde wi som
wänner.

Min hustrus andra Bror Johan Petter kom till
oss i slutet af Månaden eller i början af Februa-
rii och blef hos oss några dagar. Under den ti-
den war också Assemblée, då frågan åter blef
huruwida man skulle gå dit eller icke; hwar-
wid följande samtal yppades emellan oss. Ef-
ter yppad fråga härom swarte jag kort och be-
stämt: ”Jag för min del går icke dit i dag.” ”Men
du tillåter wäl din hustru at gå dit?” frågade
Swågern. ”Jo alt för gärna, jag hafwer aldrig
förnekt henne at gå dit? Det wet du sjelf
hustru? hafwer jag wäl någonsin nekat dig
det?” – ”Jag råder dig icke at nånsin neka
Henne det eller”, högg då Swågern uti med
någon alfwarsam ton. Jag låddes icke höra det
stötande i detta hans uttryck; swarte ock icke
det minsta derpå; men då Hustrun sade till

mig: ”kom du också med; ty huru kan jag gå,
då du icke är med?” så swarte jag sagtmodigt
som förr: ”hwarföre kan du icke gå ändock?
du hafwer ju nu din Bror med dig? Och hafwer
en god ledsagare i honom; lät mig få wara
hemma, som icke will gå dit; jag är mycket
bättre belåten med det.” Och härmed slutades
samtalet; och swågern förlorade all ansats, at
fortfara i den ton han nyss hade börjat, när
han märkte at jag icke motsade honom. Jag
märkte af hans ton at mitt swar något stötte
honom, derföre teg jag med flit för at undwika
gräl, som säkert hade blifwit alfwarsamt, om
jag aldrig så litet hade swarat i samma ton;
men jag teg och förlät honom; emedan jag wäl
fant, at det kunde wara ursäktligt, at han tog
sin Systers parti, hälst han icke kände wårt
förhållande oss emellan, och icke wiste hwar-
före jag icke wille gå på Assemblén och kan-
ske äfwen hade förut hört, at jag wille at Hus -
trun icke eller skulle gå dit; och trodde at jag
af ogenhet och kärfhet eller af snålhet nekade
henne det, eller misunnade henne detta nöjet.
Det war wäl sant, at jag ganska gärna såg at
hon war hemma, då jag icke hade lust at gå
dit, äfwen för utgiften skull, som war känbar
nog i min fattigdom; men derföre förnekade
jag henne aldrig at gå dit då och då och mer-
endels sjelf följde Hen ne, som jag ofwanföre
flera gånger hafwer wi sat; äfwensom min
Hustru sjelf war så wettig och beskedlig at
wilja wara hemma flera gångor. Följden af det -
ta samtal blef at min Hustru nu war nögd at
följa Sin Bror på Assembléen, och jag feck wa -
ra hemma efter min önskan. Och alt slutades
således i godo.

En af de påföljande dagarna reste Swågern och
jag till Strömbäcks Glasbruk; tillika med en
tredje, men jag mins nu icke mera hwilken?
och som också war medwetande af ändamålet
af resan; förmodeligen war det någon af Swå-
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gerns kamrater eller officer. Ändamålet af re-
san war, at Swågern wille taga Bruket i noga
besigtning, dock likwäl så oförmärkt, at ingen
på stället måtte förstå det; ty han war nu fult
sinnad, at sjelf anlägga ett nytt glasbruk i Pi -
theå Socken, och war högst angelägen at hålla
sådant tyst, på det at Glas bruks ägarne å ömse
sidor icke måtte lägga honom hinder i wägen
i ett sådant företag. Wi anlände till stället och
blefwo af Inspectorn Fluur såsom wanligt,
höfligt emottagna. Lyckligtwis blåste de den
dagen, eller sträktes glaset, det wi såsom andra
wanliga nyfikna åskådare besågo; ty ännu war
det ganska wanligt, ehuru Bruket icke war så
Nytt, at många blott af nyfikenhet reste dit
för at få se denna märkeliga och okända kon-
sten, hwilken omständighet ganska mycket
lättade Swågerns forskningar. Ty Han kunde
härigenom mera fritt språka med Glasblåsa-
rena och arbetarena af alla slag, och derme-
delst helt oförmärkt utforska äfwen de minsta
omständigheter. Men nu återstod honom en
ganska wigtig sak, at lära känna och weta;
nämligen Hyttans Längd och bredd, som han
icke gärna, utan at röja sig, kunde öppet fråga
om, oaktat den beskedlige Inspectorn willigt
wiste oss och förklarade all ting, och ännu
mindre wille han med steg mäta hyttan, af
fruktan att sådant skulle wäcka upmärksam-
het. Under en stund, då Inspectorn hade gått
åt ett annat håll, öfwerens kom Swågern med
sin kamrat om sättet at få denna frågan uplöst;
hwarföre, när Inspectorn återkom, tilltalte
Swågern honom på följande sätt: ”Herr In-
spectorn måste wara så god och slita en twist
emellan mig och denna min kamrat: Wi
hafwa slagit wad om så och så mycket; Jag på-
står, at denna hytta är så och så lång; men han
säger at hon endast hafwer den och den läng-
den; hwilken af oss har rätt?” Den andra sökte
straxt bestrida Swågern, och anförde skäl till
sin satts såsom rimligare. Hwarpå Inspectorn

upgaf både dess längd och bredd. Swågern war
härwid helt alfwarsam; men huru mycket wi
andra båda roade oss innom oss sjelfwa åt det -
ta behändiga påfund, kan hwar och en finna.
För at ännu bättre maskera hufwud ärendet
begärde Swågern köpa något glas, hwarige-
nom han också feck se glasbodarnas inrätt-
ning. Derefter, sedan han hade fått all öns-
kadd uplysning, reste wi åter hem, och roade
oss myck et öfwer det så wäl lyckade försöket,
och sade oss emellan: Wiste nu Bruks Patro-
nerna och Inspectorn resans ändamål och ut-
gång, så skulle det säkert förarga dem. Emed-
lertid undfick Swågern anlägnings privile-
gium till Bruket och bygde det ock utan at de
andra wiste det ringaste derom förr än det war
för sent.44

Denna tiden feck jag låna boken, som bär
namn af Carl von Carlsberg;45 i hwilken i bör-
jan mycket talas om barna upfostran ifrån
sjelfwa deras födelse; och isynnerhet emotsä-
ger han mycket det wanliga bruket at linda
barnen, såsom onatturligt, skadeligt och för-
därfweligt46m:m: och jag stärktes derigenom
i samma öfwertygelse. Icke destomindre tillät
jag min Hustru at linda barnet ifrån första bör-
jan enligit det allmänna bruket. Men nu sedan
Flick an något hade wäxt till, tyckte jag at så-
dant borde uphöra; ty jag tykte det wara synd
om barnet, at så mycket wara fängslat ännu
och bunden såsom en fånge. Härom påmin te
jag hustrun några gångor; men hon swarte al-
tid: at det ännu war för brått. Så tänkte jag: så
will jag då så laga, at det icke kan blifwa någon
lindning åf; Men at befalla min hustru at här-
med uphöra wille jag just icke eller. Derföre
en qwäll, när båda lindarne woro lediga och
alla woro ute så gömde jag dem båda; som så
mycket lättare kunde ske, som de icke behöf-
des förr än barnet skulle lindas till natten. När
den tiden kom blef det ett förfärligt sökande
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efter lindarne både af hustrun och barnpigan,
som feck bannor af den förra för det hon icke
hade barnkläderna i ordning. Klåckan war då
ungefär 9. och jag låg redan och läste på min
bok helt tyst, och roade mig innom mig sjelf
öfwer deras fåfänga sökande. I medlertid hade
flickan redan börjat häftigt gråta och fortfor
dermed ouphörligen och kunde på intet sätt
tystas. Till slut beslöto de at söka upp något
skoband at linda barnet med; men i det samma
feck hustrun se at jag något litet drog på mun
till löje, som jag icke kunde hålla mig ifrån; Då
hon straxt gissade till sanningen och sade:
”Ingen annan än du hafwer gömt bort lin-
darne; ach at du kan wara så oartig och elak!”
Jag swarte just ingen ting derpå; utan bad
hustrun blott komma isäng. ”Flickan”, fortfor
jag, ”somnar och tystnar wäl när hon blifwer
trött.” Då blef hustrun alf warsamt ond och
sade: ”så skall hon också få gråta, efter du 
så will hafwa det: gif mig nu igen lindarne
straxt!” – ”Intet hafwer jag dem:” swarte jag.
– Hon fortfor: ”Jo du hafwer gömt dem; eller
kanske du will at flickan skall gråta sig häll s -
lös.” Men jag låddes icke höra detta; utan
trodde alt, at flickan wäl skulle snart tystna
och somna när hon blefwe trött och litet mera
wan derwid. Hwad som först wäkte min hus -
trus mistanka på mig war, at jag låg så tyst i
sängen och hörde på deras långwariga sökande
utan at göra den minsta påminnelse om pi-
gans wårdslöshet, eller ens på något sätt wisa
mitt misnöje deröfwer; altså: om jag också
hade börjat brumma något litet på dem, så
hade jag aldrig blifwit mistänkt; men då jag
blott bad hustrun komma isäng, eftersom de
icke funno igen lindarne, så började hon se på
mig med upmärksamhet, och blef då af mitt
små löje styrkt i sin mistanka. Derpå kom hus -
trun i säng och barnet hade hon i waggan olin-
dat bredewid sängen och skötte Henne alt
hwad hon kunde; men där halp ingen sköttsel,

och hustrun fortfor med all möjelig flit och
med yttersta tolamod, utan at säga ett ord,
ehuru misnögd hon war. Detta warade wist
3/4. om icke 1. timma. När jag då märkte, at
det aldrig wille blifwa något slut på flickans
skrik, så fant jag at mitt försök icke wille lyck -
as; derföre, och isynnerhet för at förlossa hus -
trun ifrån hennes wånda, som jag tyckte war
synd om, at längre oroa förgäfwes, så steg jag
upp och sökte fram den ena lindan; hwarefter,
så snart flickan blef lindat, så tystnade hon
och somnade godt. ”Ser du nu då”, sade då hus -
trun, ”at jag hafwer sant at påstå.” – ”Derpå är
jag ännu icke öfwertygad”, swarte jag, ”jag tror
säkert at hon hade tystnat och somnat till slut
om jag hade haft tolamod at bida tilldess; men
för din skull; eftersom jag tykte at det war
ondt om dig, som imedlertid icke fick någon
ro, så måste jag söka fram lindan åt dig.” Detta
gjorde jag wist icke för at i minsta måtto för-
arga min hustru eller för at göra henne något
det minsta förträt eller misnöje, utan, som
sagt är, för det jag tykte at det war ömt om bar-
net, som så länge skulle wara fängslad; hälst
jag trodde at dess gråt snart nog skulle uphöra.
Derefter blandade jag mig aldrig i sådana deras
göromål, utan lät dem ostörda få sköta barnet
på sätt som de bäst funno för godt. När man
åter noga betänker saken, hwar om jag då wist
icke hade någon ärfarenhet, så skall man finna
at det nästan ligger i sakens natur at späda barn
måste lindas; ty när man noga gifwer akt på
dem, så finner man tydeligt, at deras lämmars
rörelser, hela långa tiden, icke äro friwilliga el-
ler activa; det är: de styras icke af själen hwar-
ken i wakande, eller ännu mindre i sofwande
tilståndet utan de ske mecanice eller passive
och kunna icke af dem sjelfwa återhållas till
dess lemmarna hinna få den stadga, at själen
förmår Kommendera deras rörelser så wäl i
sofwande som wakande tillståndet. Derföre,
när de nyss hafwa waknat och blifwit uplösta
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ifrån lindan; så äro de muntra och finna nöje
uti at fäkta och sparka med händer och fötter;
men så snart de blifwa aldrig så litet trötta, så
förmå de icke hämma dessa sina motwilliga
rörelser, derföre tröttas de ännu mera och
skrämas af sprittningar och ryckningar, och
kunna således icke annat än gråta, twungna
dertill af de obehagliga känslor, som de deraf
hafwa och röna.

Wid hwarje mitt barns födelse war jag altid
angelägen, at straxt undersöka om den nyss-
komna lilla warelsen hade god hörsell, och så
snart jag sådant förmärkte, så war det mig en
ljuf glädje at förnimma; ty jag war då säker,
at barnet säkerligen i sinom tid, skulle kunna
lära tala och icke blifwa döf och stum i alla
sina lifsdagar.

Likaledes när barnen blefwo litet äldre war
jag också angelägen, at utröna om de också
ägde förståndets ädla gåfwa. Härom såg jag
tidiga och säkra anledningar och wedermälen
hos min lilla förstfödda dotter Anna Marga-
reta. Ty en dag då hon ännu icke kunde sitta
på gålfwet hade man satt henne i en barnstol
wid bordet. Under det hon lekte där med sin
napp, föll denne oförtänkt ned för henne, då
hon genast tog emot honom med sina knän
och fötter och hölt honom qwar emot bordet,
så at han ej hant falla ned på gålfwet, men då
hon icke förmådde sjelf få upp honom igen,
utan blott satt och hölt honom qwar med yt-
tersta åhåga at han ej måtte falla längre ned,
så såg hon sig tilbaka efter oss med ett halft
gråtande läte, för at dermedelst begära wår
hjelp, och när hon feck hjelp blef hon ganska
glad. Härmedelst röjde hon på dubbelt sätt
sitt förstånds förmåga; nämligen 1:o i omtan-
kan och bemödandet at hindra nappens full-
komliga nedfallande, och 2:o i hennes sätt at
begära wår hjelp; hwilket mycket gladde mig.
Och må detta wara nog i detta ämnet, så wäl

af henne, som de öfriga barnen. Hon war wist
icke et halft år när detta skedde.

Ibland de bref, som nu inlupo war ett ifrån
Swåger, Nils Jacob som utom wanliga Com-
missioner, äfwen omförmälte at han hade på
wår begäran köpt oss en ung ko, som wäl för
tandfallet skull war mager, men han förmo-
dade dock, at hon skulle blifwa god.

Likaledes feck hustrun ett höflighets och
tacksägelse bref för sista warelse hos oss &c:
ifrån sin Bror Johan Petter.

Min Farbror Lars Ström i Torneå skref ock -
så ett höflighets bref för mina gifna under-
rättelser om alla hans här warande närmaste
Slägtingar; och sedan wanliga hälsningar.

Åter ett Bref ifrån Swåger Nils Jacob, som
skrifwer. ===. ”den med Corporal Enqvist
sände hatten hafwer framkommit, hwarföre
mor aflägger mycken tacksägelse, med erhind-
ran, det dina inkomster wist icke sträcka sig
till præsenters görande; utan hafwa wi wäl tid
at sjelfwe anskaffa hwad som kan behöfwas.

Nu sänder Mor åt lilla Syster, (som jag be-
klagar är illa sjuk,) en liten förtent koppar
pan na, för at deruti koka Hennes wälling.
Den lilla höskrinda som Soldaten Flink nu fö-
rer, är du god och håller tillgodo; jag suppo-
nerar at hon behöfwes; händelsen hafwer
gjort at jag förtjent den med litet ombyte
med den waran; men skjutsen till Flink måste
du betala sjelf.” &c: Sedan Commissioner och
hällsningar.

Angående den omnämde hatten, så wille
min hustru en gång wisa sin wälwilja emot
sin Mor, – och göra henne denna lilla gåfwan,
hwilket wist icke war mig emot; at den war
wälkommen följer af sig sjelft, äfwen som
Swärmors och Swågerns återskänker woro
oss mycket wälkomna. Det war sant, at gåf-
worna woro små å ömse sidor; men de woro
dock sanna tolkar af en faderlig och barnslig
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kärlek och wälmening; Ty jag försäkrar at
dessa woro både gifna och tagna af det war-
maste hjerta, och kanske med långt större
och upriktigare wälmening och tacksamhet,
än någonsin de Förnämas och rikas mycket
dyrbara skänker; ty dessa gifwas mången
gång med misnöje och emottagas med lika
känsla under den tankan: war det icke mera?
Han tog sig wist icke så när eller; nog hade
han haft råd till bättre och mera! &c:Men den
fattige ser på den gifwandes wilkor och kär-
leksfulla wälmening, och det smärtar hans
ömma hjerta om han tror sig hafwa anled-
ning at frukta det han hafwer tagit sig öfwer
förmågan. Kan wäl något wackrare wedermä -
le finnas på en äkta ren kärlek och wälwilja
än denna! Och just en sådan röjde Swämor
med sin återhälsning och anmärkning i bref-
wet om wårt lilla råd dertill. Ett sednare bref
ifrån Swåger Nils Jacob war af intet wärde.

Till at wisa min ärkänsla emot all den wän-
skap, som jag hade åtnjutit hos Repslagaren
Söderberg i Hernösand hos hwilken jag hade
bodt de twå gångor, som jag warit där, hade
jag, efter min hemkomst derifrån, skickat
dem 1. [lispund] kakor, hwarföre jag nu ifrån
honom feck ett höflighets och tacksägelse
bref.

Min wän Abrah: Nordholm, hade, för at
wisa at han hade skrifwit brefwet, yttrat sig
i post scriptum således: – ”Fabriqveuren P: Sö-
derberg har mycken hampa och många tåg in-
tygar A: Nordholm. valeas justaqve præmia
mactes! mactes cito! det: är: Lef säll och skör -
da! ja skörda snart wäl förtjenta belöningar.”
Men oaktat dessa wälmenta önskningar haf -
wa mina befordringar; utom at jag blef Com-
minister i Umeå Lands Församling, hittils
gått ganska trögt, ty ännu år 1821. i Mars in-
nehafwer jag samma Syssla; men mitt hopp
och mitt walspråk är, at Gud hafwer ännu

mycket godt ogifwit om min lifstid warar
längre. I medlertid: Läre mig Gud at alltid
wara nögd med min lott!

Ifrån Brodren Olof Lindahl hade jag fått
följande bref, af hwars innehåll synes hwad
jag förut hade till honom skrifwit; Nämligen.

=== Han tackar för Laken hwaraf jag äf-
wen till honom hade sändt 1. [lispund]. – ”Du
frågar mig till råds angående Liths Pastorat.
Ansöknings tiden dertill slutas med den 14.
nästkommande Junii; och är Pastoratet så-
dant, at det wäl föder sin man; men fara wärdt,
at dit komma nog gamle sökande.” === Här
upräknas några sådana förmodade. ===; ”dock
kan du wäl wåga på ==, at skicka mig ansök-
ning derom, hwilken jag kunde inlämna efter
omständigheterna. – Det war wälbetänkt, at
du Committerade mig at återkalla ansök-
ningen till Berg. Utom dig hade ej flere anmält
sig än Staaf och Åström, bägge tjenande in-
nom Församlingen; så at Regements Pastor
Högström upfördes på Förslaget, utan at haf -
wa sökt. Om du ej återkallat, hade Du måst
göra en lång och aldeles fruktlös resa.” ===. 

I anledning Häraf skref och afsände jag
min Inlaga till Honom på Liths Pastorath med
lämnat rum deri, at af honom införas det tas
eller något annat tjenligt Pastorats namn.
Hwad åter Min ansökning till Bergs Pastorat
angår, så hade jag sökt detta, endast för at få
stå Pastorat Examen, emedan Författningarna
sådant fordra, och derföre återkallade jag ock -
så sedan min Ansökning derom.

En Sockenskrifware Westerman i Löfång -
er begärde i bref, såwida han hade hördt, at
en piga, igenom gifte, skulle ifrån oss, det
hans dotter i dess ställe måtte få komma till
oss i tjenst. Men som wi icke behöfde någon
piga; och dessutom ej gärna, som piga, wille
hafwa någon af half Herrskaps härkomst,
som kanske mången gång wille wara så god,
som Frun, så swarade jag nekande på brefwet.
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Ehuru wi blott hade twå kor och således litet
mjölk, så kunde dock hustrun samla grädda
till smör, och hade en synnerlig lycka at få
smör, öfwer förmodan ianseende till det lilla
ämnet, som war så litet, at hon icke kunde
nyttja någon tjärna; utan wispade gräddan
med wispen i något fat eller annat kärill; och
till slut samlade hon gräddan i en stenkruka.
Men efter någon tid märkte jag at tjärnmjöl-
ken feck en besynnerlig kärf, bitter och stic-
kande smak, som förekom mig mycket wid-
rig. Jag påminte henne härom och funderade
starkt hwad som kunde wara orsaken dertill;
men Hustrun sade sig icke känna någon så-
dan smak på mjölken; och sade at det blott
war mitt kink och granlagenhet. Orsaken
hwarföre hon icke kände den smaken war
den, at hon icke hade så fin och liflig smak
som jag, hwilket jag flera gångor sedan haf-
wer märkt wid många andra tillfällen. Jag
måste derföre låta det någon tid passera; Men
då jag märkte, at hwarje gång hon wispade
smöret så hade tjärnmjölken samma widriga
smak, som blef ju längre ju sämre. Då föll jag
på den tankan, at krukan måtte wara orsaken
härtill och uträknade saken så, at den skarpa
mjölksyran hade angripit glaseringen och up-
löst dess bestånds delar, hwaraf mjölken feck
denna widriga smaken. Jag omtalte denna
min gissning för hustrun och wille at hon ald-
rig mera skulle nyttja krukan till detta ända-
mål; men hon trodde mig icke; och fortfor, at
wispa i krukan. När jag då fant, at hon icke
aktade mina påminnelser härom oaktat jag
sökte förklara för henne, at en sådan glase-
ringens uplösning kunde wara ganska farlig
för wår hälsa, ja för sjelfwa lifwet, och hon
ansåg mitt påstående blott wara en öfwerdrif-
wen mistänksamhet och fördom, och altid
förebar, at hon just icke hade något annat kä-
rill at wispa uti; så köpte jag med det första
en ny bytta lagom stor till ändamalet och

sade: ”se här hafwer du nu en ny bytta till at
samla och wispa din grädda uti; och kom nu
icke mera fram med din kruka;” Men hon wil -
le icke höra mig; utan fortfor, at ännu nyttja
krukan, förebärandes at hon war så lagom stor
och lämpelig at wispa uti. – Då inwände jag:
”ja så må du då åtminstone samla din grädda
i byttan; ty du kan nu icke säga at du är utan
kärill, och wispa blott i din kruka, ty på den
lilla stund kan wäl icke syran uträtta något
synnerligt; men at låta surgräddan och sur-
mjölken år efter år stå i krukan kan wäl ej an-
nat ske, än at Glaseringen måste uplösas; och
jag försäkrar dig, at jag aldrig will äta din
tjärnmjölk så länge du nyttjar krukan ehuru
mycket jag än annars tycker om tjärnmjölk.
Och jag säger dig till, at om du intet gör mig
tilwiljes, så slår jag sönder din kruka så snart
jag får i henne, och det är säkert och wist; ty
jag wil icke, at hwarken jag eller mitt folk
skall äta ohälsan och döden på sig.” När hon
då änteligen märkte, at detta war mitt fulla
alfware, så nyttjade hon aldrig krukan mera.
Och jag undrade, at hon kunde wara så enwis
i detta fall, hälst hon ej gärna hade det felet;
utan war nästan altid böjelig, god och efter-
gifwen; men hennes öfwertygelse, at detta
war blott en fördom och kinkighet hos mig
gjorde wäl, at hon icke skötte om hwad jag
sade. Dock blef hustrun sedermera öfwerty-
gad om faran af en sådan mjölk, och om mö-
jeligheten af en sådan uplösning; och må
detta wara en warning för mina efterkom-
mande, at aldrig låta skarpa syror länge stå i
glaserade stenkärill.

Enligit löftet i ett sitt sista blef kom åter Swå-
gern Johan Petter till oss för at hos oss fira Påsk
Helgen; Och det war oss altid en glädje, at då
och då få se någon af Syskonen hos oss. Denna
gången lät Hustrun igenom sin Bror anhålla,
at jag måtte köpa åt Henne någon klädes per-
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sedel, eller någon granlåt; och det war gifwit,
at jag icke kunde neka dertill när Hennes Bror
sade: ”Du kan wäl altid bestå din Hustru det
eller det; nog står du wäl ut med det.” &c: och
jag hade märkt redan förut någ ra gånger, at
hon gärna wände sig till någon af sina Bröder,
när Hon wille hafwa någon granlåt; på det de,
så mycket kraftigare, måtte kunna utwärka
mitt bifall till saken. Men jag mistyckte något,
eller war till en god del misnögd öfwer detta
sättet, som Hon widtog för at förmå mig der-
till, såwida det röjde ett altför litet förtroende
hos Henne till min wälwilja för Henne. Jag lät
dock icke märka mig härom det minsta; utan
det feck passera; till dess wi blefwo mera för-
troliga med hwarandra, hwarom se isynnerhet
pag: 92. denna Boken, till 94., samt ifrån pag:
59. = till 85. så ock pag: 88. följande; då wi å
ömse sidor öppenhjertigt yttrade wåra hafda
tankar och afsigter i detta ämnet.

I ett bref ifrån Brodren Häggqvist återsände
han, med tacksägelse, mina af honom lånta
orationer. Och skrifwer ibland annat: ===
”Wår Bergstedt är nu Pastor i Räfsund emot
sin wilja.” === (Se pagina 286. Denna Boken.)

Swärfar anmodade mig i bref, at köpa åt
honom kryddgårds frön och tillägger: ”Redan
i Wintras skref jag till Jonas Gustaf i Stock-
holm härom; men dene mannen hafwer för-
gätit altsammans; i år som förledit år, och ige-
nom hans slurfweri är jag blefwen utan
kryddfrön.

Af Johan Petter, hafwer jag blifwit under-
rättad, at du härifrån will hafwa 5. Skjel sädes
korn. Det skall fås allenast det gifwes något
tilfälle at få det framforslat, sedan föret blif-
wit alt; men om möjeligt är skall det komma.”

Häraf synes at oaktat Swåger Jonas Gustaf
war utmärkt skicklig i sitt yrke, så war han
dock en dålig Commissionaire äfwen åt sin
egen far; till ett bewis af den sanningen, at

många äro fullkomliga kanske i många fall;
men dock dåliga i något afseende.

Åter 2:ne Commissions bref ifrån Swåger
Nils Jacob, och hit hörer Swåger Jonas Gus-
tafs bref teknat pag: 253. denna Boken.

Comminister Nordlund war nu vice Pastor
under ledigheten; och nu hade jag ifrån ho-
nom ett bref i Embets ärender, först angående
prænumeration af en par böcker och wille
han af Stads Kyrkan återfå hwad han för dess
Hedins Läkare bok47 i förwäg hade betalt. Och
sedan at jag måtte hos Kyrkowärden föran-
stalta at Nordlund måtte få låna Umeå Stads
Kyrko= och Fatig Räkningar till påseende i
förwäg, at icke alt skulle wara honom obekant
när han skulle komma in, för at, som wanligen
i Pastors ställe i Kyrkan granska årets Räken-
skaper och sedan reglera om de fattigas un-
derstöd.

Denna hans begäran efterkom jag till
fullo. Och straxt derefter feck jag åter ett bref
ifrån honom; deri han anmäler, at han för sin
swaga hälsas skull; icke wågade komma in till
Kyrkorådets sammanträde; utan sedan han
nu hade fått del af alla Räkenskaper och fått
derom all önskelig uplysning, så war han
nögd, och öfwerlämnade åt Kyrkorådet at öf-
werenskomma om tiden till sammanträdet,
samt befullmägtigade mig at i hans ställe det
öfwerwara, Säker at Kyrkorådet, wid hwarje
förekommande ämne iaktoge Författningar-
nas föreskrifter.

Härpå swarte jag, at jag wäl wille å hans
wägnar öfwerwara öfwerläggningarna, och
göra efter bästa wett och öfwertygelse, men
undandrog mig at stå i något answar i fram-
tiden; utan förbehöll at han såsom vice pastor,
allena måtte för sådant answara. Härom un-
derrättade jag Kyrko Rådets Ledamöter; och
på utsatt dag bewistade jag sammankomsten
såsom vice Pastor Nordlunds ombud.
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XII Capitlet.
Sommar Händelser; men mäst bref,
och resa till Arnäs.

Ibland de bref som jag denna tiden bekom
war det första ifrån Brodren Olof Lindahl
Consistorii Notarien; det lydde som följer.

”Jag hafwer warit helt brydd öfwer den an-
sökning, du mig tillsändt. Först och främst
går det ej an, at med annan stil inskrifwa Pas-
toratets namn. Dessutom hafwer du min kä-
raste Broder på flere ställen skrifwit Maxi -
mumVener: Consist: i ställe för Maxime. Den -
na irring kan igenom radering swårligen gö-
ras omärkbar; således: om du will försöka din
lycka till Lith, hwartill ansöknings tiden slu-
tas med d:n 14. dennes, så skicka mig med om-
gående Post en annan ansökning. ==.

Du må gärna undertekna: aldra ödmju-
kaste Tjenare. Det är mera wanligt, at på 3:dje.
sidan i korthet anföra sina meriter. ===. Om
jag så wist hade tid skulle jag skicka dig ett
utkast; men med dessa ärindringar blifwer
hon wäl riktig ändå.

Hwad hufwudsaken angår är wäl nog be-
tänkligt för dig at göra en så lång resa som till
Lith, där du ej är till det minsta känd. Till
Ramselle är det ej så lång wäg. Botha Förslaget
tror jag aldrig, at du når. Stridsberg Commi-
nister därstädes, är nästan sjelfskrifwen till
Pastoratet efter alt utseende.” Slutet.

”P: S: Skrif mig i alla fall till med omgående
Post, så at jag må weta huru jag skall göra med
din förra ansökning: Inlämna henne eller
icke.”

Som jag i mina dagar just aldrig warit fallen
för Curallier och formaliteter, så hände mig
snart nog at jag tog miste, och ianseende till
tittlar ibland skref för litet och ibland för myc-
ket, såsom här: aldra ödmjukaste tjenare. Och
hwad åter Maximum angår, så ansåg jag det

wara ett adjectivum förenat med sitt substan-
tivum och kom ej ihog, at det borde adverbia-
liter sättas. Föröfrigit, hwad hufwudsa ken
angeck, så slog jag den utur hågen för de or-
saker skull, som i hans bref äro anförda. Der-
före swarte jag genast på hans bref, tacka de
honom för hans wänskapsfulla underrättel-
ser, och bad honom förstöra min till honom
insända och omtalta Ansökning. Hwad åter
hans påminnelse om merit Listan angår, så
war anledningen den, at jag hade teknat den
samma i sjelfwa ansökningen och något om-
ständligare än nödigt war, som alt wisar at jag
war ganska litet wan at skrifwa ansökningar.

Ifrån Rector Sædenius i Pitheå hade jag
också ett bref, hwari han efter några höflig-
heter anmäler Enkehjelps Sedeln, med anmo -
dan at utaf Wederbörande uttaga hwars och
ens Contingent, och den tillika med min öf-
wersända. Och till slut skrifwer han:

=== ”Jag får bedja Bror wara så god, såwida
ingen så wiss och pålitelig fås, och af Bror
Bergstedt begära Conceptet till Wahl=Läng-
den i Degerfors, at wi måtte få se hwilka byar
slinka nu med; då ock af Herr Edling torde
kunna fås Extract ur Pastoris Bok på upbör-
den eller utgärden åt Pastor af dem, som nu
läggas under Nya Församlingen. – Jag wågar
hoppas och anhålla om denna ynnest, det är
för mig så nödwändigt, som derefter kommer
at taga mina steg, så eller så.”

Hällsningar. &c:

Sedan war at Degerfors Capell Lag skulle nu
ifrån Umeå utbrytas till ett egit särskildt Pas-
torat och derföre begärde han dessa under-
rättelser äfwen af Nådårs Predikanten Edling
hos Eurenii Enkefru, för at decidera om han
skulle söka detta Nya Pastorat eller icke. Des -
sa Commissioner wärkstälte jag så widt ske
kunde och sedan beswarade brefwet efter
omständigheterna.

Junius.
Bref.
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Som wår lilla dotter nu hade återfått hälsan
så wågade wi på at låta ympa kopporna på
henne,48 som aflopp lyckligt, ändock hon war
stora hopen sjuk derunder; men hälsan åter-
wans sedan snart nog.

I ett sitt bref skrifwer derföre Swåger Nils
Jacob: ”Låt för allting weta huru koppymp-
ningen lyckats: det interresserar oss alla; men
du må tro mäst Mormor.”

Wi hade skrifwit till Swärföräldrarna eller
ock med Swågrarna, när de woro hos oss,
munteligen hälsat till dem, at min Hustru
måtte få resa till dem denna sommar, för at
wäfwa litet dräll åt sig; emedan härstädes icke
funnos sådana wäfstolar. Och nu skref samma
min Swåger i nästa bref således: – ”Efter aftal
sändes nu häst för at hämta Syster Lisa Cajsa;
men du lärer komma at på någon tid lämnas
i gumstjetten, dock skulle du tycka tiden i
detta tillståndet, blifwa för odrägelig, så wet
jag ingen annan råd, än at du kommer efter,
då jag försäkrar dig, at du är hjerteligen wäl-
kommen.” Dessa båda bref innehöllo för öf-
rigit blott Commissioner. &c:

Samma dag feck jag också bref ifrån Swå-
ger Jonas Gustaf, som då war hemma, i hwil-
ket han anmodar mig, at skaffa honom pap-
per, pennor och bläck &c: samt någon anord-
ning af Lands Secretararen Häggström till
mera afwittrings arbete. ”Den saken”, skrif-
wer han ”är för mig stora hopen betydande
och något måste åtgöras; ty tiden förgår och
fickan blifwer lika sladdrig. Sådant alt kunde
få hitföras af din hustru.” &c:

Min Hustru reste således och tog sin lilla dot-
ter med sig tillika med barnpigan, och det i
första dagarna i Julii Månad; Och jag blef så-
ledes gräsänklinge någon tid; dock icke
straxt; ty jag reste också med Henne till Swär-
föräldrarna och war där några dagar, hwaref-
ter jag reste ensam hem. Och hemkommen

skref jag straxt till min Hustru följande bref.

”Det är mitt nöje, min ädla wän och maka, at
åtminstone i bref få språka med dig, och be-
rätta dig, at min hemresa aflopp lyckligt, och
at jag mår wäl, fast det är altid en saknad at
wara skild ifrån dig. Förgät ej at hälsa Swär-
föräldrarna och Syskonen at jag mår wäl, samt
tacka dem för sist och för all mig och dig be-
wist godhet och wänskap. Jag hoppas, at Swär-
far förlåter, at jag icke skrifwer egenteligen
till honom;”

=== underrättelse at både rågen och kor-
net frodades i wår gärda. ===.

”Fartyget Wandringsman är hemkommen;
men som jag tykte så förde de ingen spanne-
mål.”

=== Några andra underrättelser. – ”Om fre-
dagen och i går upwaktade jag det Nya Prost
Herrskapet; (Prosten Hofverbergs Hela hus,
som änteligen, efter långt späntande der om,
want Pastoratet.) de woro mycket gunstiga. De
hade med sig twenne Söner och en Demoiselle
Zimmerman, dotter till Prosten i Nordingerå.
Fru Prostinnan bad om sin okän da hälsning
till dig och hoppades at få göra bekantskap;
jag bockade och tackade på dina wägnar; –
derföre är du mig skyldig många pussar.”

=== Några små nyheter om barna dödsfall
och ett bröllop.

”Wid min hemkomst fant jag Consistorii
förordnande för mig, at i morgon i Håkmark
wa ra Consistorii Fullmägtig för v: Past: Nord-
lunds Cappellans bord därstädes, wid skeen -
de storskifte. Jag reser då dit, men wet ej huru
snart jag återkommer.

Farwäl min Wän! Jag får ej ännu på länge
wänta dig. Må wäl till din och din ömma Ma-
kas nöje! önskar din trogna Pehr.

P: S: Hälsa wår lilla Anna Greta; bed henne
masa, gå och stå braf, och skrif mig till derom.
Adieu!
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P: S: Här är en man, som hafwer at wisa i le-
bens gross, stora waxbilder, som föreställa
Kejsare och Kejsarinnor, Konungar och drott-
ningar, Furstar och Generaler Gudar och Gu-
dinnor &c: för 12. sk: Jag hafwer ännu ej sedt
dem.49”

Om Fartyget WandringsMan, nämde jag der-
före, at låta hustrun förstå, at denna gång en
hade wi icke at wänta få någon spannemål
derifrån. Ty det war annars wanligt, at, wid
hwarje lossning af den waran, Ägarena, som
woro flere, skickade oss till skänks 1. a 2. skehl
korn alt eftersom öfwermåttet kunde med-
gifwa, Men sådant hände sällan af de fartyg,
som woro en Mans äga. Dock feck jag ett af
de sista åren, som jag bodde i Staden 1. Tunna
salt af Herr HandelsMan Erik Forsell.

Den 16. reste jag till Håkmark, och förblef
där Till Thorsdags qwällen, ehuru utom 1:sta
Conferens dagen föga förehades annat än
graderingen och refningen; men jag wille öf-
werwara den förra för at se om alt Lagligen
tillgick. Vice Pastor Nordlund anmodade mig
at tillika wara Hans fullmägtig, och lämnade
sin Fullmagt derpå.

Straxt efter Söndagen feck jag swar ifrån
min hustru i följande ordalag.

”Ditt kärkomna bref ===, men wår lilla
dotter är rätt nog sjuk; hon sjuknade förleden
Söndag och är ännu likadan, hon hafwer fallit
af rätt mycket. Mormor hafwer tänkt om
graf öhl åt Henne, men ännu tror jag at hon
går igenom. Jag hafwer sedt Henne så mycket
sjuk förr, at jag tror at hon hafwer flera mö-
dodagar qwar. Gud hjelpe Henne stackars li-
ten. Min wäf skrider det litet i sänder på; om
jag får hafwa hälsan skall han mäst blifwa all
till nästa hälg, (d:n 28.) men det torde blifwa
några dagar på andra weckan innan jag kom-
mer hem: jag hoppas det skall blifwa någon
ändring med barnet dessförinnan; men som

det nu är kan jag intet taga ut det.” === om
torkan &c: ===. ”Häggmark beder at få bewis
på Mademois: Inga Lisa Söderlunds ålder.
Hälsningar ===, äfwen ifrån den, som in i
bleka döden är din ömma Wän och trogna
maka. E: C: St:=g.

P: S: Syster Babba beder dig köpa par lod
The och skicka med Posten.”

Den omnämde Inga Lisa war Rector Sö-
derlunds yngsta dotter ännu liten, och något
litet slägt med Häggmark, och jag war mycket
glad öfwer det han tog henne till sig.

På detta bref skref jag straxt följande swar.
”Älskade Wän och Ömma Maka!

Ditt bref war likaså kärkommit som efter-
längtat; wäl at du mår wäl! Men det är bekla-
geligt at wår lilla dotter är så sjuk; jag hoppas
at hon nu snart börjar blifwa bättre, så at du
må kunna resa hem förr ju häldre. Wet du nå-
gon orsak till Anna Gretas sjukdom? Mån
hon åter får någon tand? eller må tro Anna
Cajsa hafwer haft Henne sent ute någon
qwäll så bar at hon hafwer förkylt sig? I med-
lertid hoppas jag, at Hon blifwer eftersedd
med all sorgfällighet. Du skrifwer ingenting
om den andra lilla, huruwida den låter höra
åf sig eller ej.

Om du likaså mycket längtar hem, som jag
wäntar dig, så wet jag wist, at du räknar på da-
garna och kommer med det första. Men om
du ej kan komma i början på nästa wecka,
som du skrifwer, så skrif mig till med Mån-
dags Posten, at jag får höra huru du och den
lilla Mår; samt låt mig weta hwad dag du tän-
ker resa hem, hwilket torde kunna ske, så
framt ej Anna Greta är altför swag; men är
hon någorlunda och hon wäl omlagas på wä-
gen, så torde du kunna wåga på at resa.”

=== Åtskilliga små underrättelser ===.
”Pehr Gräs Enklinge.”
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Med den omnämde andra Lilla mente jag
ännu en snart förwäntat liten warelse, som
jag önskade få weta huruwida han låtit för-
märka någon rörelse eller icke. Den begärta
attesten och Theet skickade jag också med
brefwet.

Änteligen blef wår lilla dotter så frisk at
min Hustru kunde resa hem med Henne i slu-
tet af Månaden. Och at de woro wälkomna
förstås af sig sjelft.

Straxt efter min hustrus hemkomst feck
jag helt oförwäntat följande bref ifrån Ma-
gistern och Comministern Jonas Carlsson
Genberg i Själevad.

”Ehuru jag icke hafwer den äran at wara Per-
sonligen mera känd än genom några timmars
kort umgänge i Arnäs, tager jag mig dock fri-
het at correspondera i följande ämne. – Det
är Herr Mag: och Comministern twifwels
utan bekant, at min Far med döden afgått; at
Arnäs Pastorat således är ledigt, och kan hän -
da äfwen, per Suppositionem, at jag gör mig
derom hopp. Sådana saker slå dock oftast icke
ut efter förmodan, och jag är i alla fall nögd,
som Gud behagar. Men man tror dock i all-
mänhet; at jag skulle kunna med säkerhet
räkna på mina förra åhörares förtroende, och
denna förmodan gör at sökande möjeligen
komma at brista af den halt, som kunna wara
Competente till Missivers undfående å Pas-
torater uti Andra Classen, hwartill Arnäs hö-
rer. Wederbörande hafwa således föreslagit
mig, at proponera Tits, såsom den hwars Spe-
cimen berättigar till dylikt Förslag, at anmäla
sig såsom sökande till Arnäs, hwartill ansök-
nings tiden med d:n 23. October exspirerar;
Om således icke speculation wändes till nå-
gon annan ledighet, får jag anhålla om Tits
bewågna yttrande huruwida det skulle falla
lägligt, at till nämde tid söka, i hwilket fall
den som winner plattsen förmodeligen be-

står sina med missiverade skjuts omkostning-
arne, eller om detta icke skulle aggreera Tit:,
jag då med några ord kunde få derom någon
underrättelse, så fort det sig göra låter, på det
jag må kunna lämna swar till ort och ställe
om negotiationens utgång. I sig sjelf tror jag
icke eller, at det kan wara utan framtida för-
mån om ock Arnäs skulle tilfalla mig eller
den tredje, at hafwa haft Förslag till ett af de
första Pastorater i Andra Classen, ehuru det
i godhet är wida sämre än Bygdeå och Neder-
Calix fast större till Mantalen.

Herr V: Pastorn och Comminister Hägg-
ström är ock en competent man; men han är
äldre än jag, och jag hafwer därföre någon för-
syn, at beswära honom innan jag får höra Tits
tanka; som, om den blifwer bifallande, torde
yttra sig igenom någon Fullmagts bifogande,
at söka eller ansökningens snara insändande
till Notarien eller någon af Herrar i Capitlet.”

Slutet med wanlig formel.

Nyss före detta brefs inhändigande hade jag
insändt min Ansökning till Ramselle Pastorat
till Consist: Notar: Ol: Lindahl; derföre swar -
te jag på föregående bref så, at jag redan hade
sökt Ramselle, men skulle jag ej winna det
Förslaget, så torde jag sedan söka Arnäs; om
tiden sådant medgåfwe.

I anledning af Arnäs, kommer jag ihog den
Adjuncten derstädes Lang, som syntes som
hastigast, när jag första gången war där. (se
pag: 51. 5:te Boken.) och nu talte min hustru
om, at han nyss förut hade warit Adjunct i
Nysätra, och till och med warit i mina Swär-
föräldrars hus såsom Informator; då han hade
fått höra, at jag, som någon tid legat i Hernö-
sand, hade fått löfte at, såsom Adjunct, få
komma till Herr Prosten Eurenius i Umeå.
Detta hade han mycket förtrutit, så mycket
mera, som han war helt nära slägt med denna
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Prosts förra Fru, wist Hennes Cousin om icke
Hennes Bror. Men han war enfaldig och än-
dafram utan någon werld, derföre lärer Eure-
nius icke welat hafwa honom hos sig. Om mig
hade han då haft följande yttrande.

”En tocken där skall komma hit inpå Stif-
tet och tränga ut andra Stiftets barn, en Åbo
Magister, som ingen wet hwarifrån han är
kommen, är wäl sådant förswarligt; nej det
wore lagomt at Consistorium skulle skicka
honom tilbakas derifrån han är kommen! En
tocken där en skall komma hit och tränga ut
oss, är det wäl skäligt det?” Och sedan tillade
han med en hastig och mycket tilfredsstäld
eller förnögd ton: – ”Men så feck han också
ligga i Hernösand både länge och wäl utan nå-
gon Sysla och Lön; och det war just lagomt åt
honom.”

Icke trodde min hustru då, at denna af
Herr Lang så föraktade Åbo Magistern, efter
7. år skulle blifwa Hennes Man. Se så under-
ligt styrer dock Herren och så oförmodade
äro ofta hans wägar med oss Menniskor.

Ifrån Brodren Häggqvist hade jag också bref,
som skrifwer.

=== ”Prosten Harlins älsta Son, som är en
rask och stadgad Student, hafwer fått anbud,
at förestå Hörare Syslan i Umeå under det
Westman freqventerar Academien; men som
lön är ganska liten, så får jag på Herr Prostens
Begäran anhålla, at Bror wille wara god och
igenom bref låta mig weta om icke det kunde
wara tillgång at få någon liten condition åt
till Syslan, åtminstone någon mat condition.
Han fyller ej sina Presteår förr än nästa som-
mar, och söker imedlertid, at härigenom för-
wärfwa ett tjenste år. ===. Är det sant at Ed-
ling är gift? Hälsa honom, at han bör notifi-
cera sina wänner derom.” Slutet.

Jag skref straxt det swar at det wäl kunde
blifwa tillgång på en sådan Condition; och på

frågan om Edlingens gifte, at om han icke war
gift (det jag nu ej så wäl mera mins) så tänkte
han snart blifwa det. Unga Harlin kom dock
icke till Umeå, utan den nyss ankomna Greifs -
valds Magistern Johan Samuel Hofverberg,
Prostens älsta Son, feck förordnandet till det -
ta Vicariat Sedan han och hans Far anlän de
hit (se p: 342 d: B:). Westman, som i Umeå
drack och söp samt sökte Nympher, blef wäl
änteligen framdeles Prest; men som han fort-
for i sina yrken så blef han oduglig och tjens-
telös, och bor nu hos sin mor på Gideåbacka,
glömd af alla. Sedan död

Såwida wår nya Prest Herr Fredrik Hofver-
berg icke straxt fick hit sin Adjunct, så behöf -
de han en och annan Prediko=hjelp, hwar-
före han hade anmodat mig at till en wiss ut-
satt söndag åtaga mig hans predikan och lofte
at till Lördags eftermiddagen i god tid skicka
häst efter mig. Den Lördagen kom och Pros-
tens yngre Son Carl Fredrik kom med hästen
omkring klåck an 4. a 5. Jag war redan färdig
at straxt afresa, men denna unga Herre bad
mig dröja bara till dess han finge gå ut i Sta-
den som hastigast, han skulle icke länge dröja.
Jag wäntade och wäntade utennes;50men ald-
rig kom där någon Hofverberg. Klåckan blef
5. hon blef 6. och sedan 7. men jag feck dock
sitta och wänta förgäfwes. Ingen ting kunde
jag företaga mig at göra, såwida jag wäntade
hwar minut, at han skulle kom ma. Nej ung-
herrn geck och roade sig i Staden med sina
kamrater och bekanta och lät mig sitta där
och wänta både länge och wäl. Man besinne
huru stor min ledsnad och förargelse war, då
man kommer ihog, at jag war altid wan at
akta på minuten; Änteligen när det ej mera
war någon tid at dröja, och högst förträdad
öfwer at han så länge hade uppehållit mig,
tog jag omsider det beslutet at resa utan ho-
nom, och låta Herrn roa sig så länge han wille;
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det han också gjorde till följande dagen. Wid
min ankomst till Landet förebrådde Herr
Prosten Hofverberg mig, med en misnögd ton
och min, at jag hade drögt så länge till sena
qwällen. &c: Men jag swarade med en lika
misnögd ton: ”Det rår jag wist icke för, utan
ung Herrn geck ut i Staden och lofte komma
straxt tilbaka, för at följa mig hit upp; men
jag har aldrig sedt honom sen; och till slut
nödgades jag resa ifrån honom och lämna ho-
nom där; och Herr Prosten kan sjelf lätt fö-
reställa sig, huru litet jag hafwer warit trak-
terad utaf ett sådant narri; jag har icke under-
låtit at wara färdig redan wid hans ankomst,
och är nog wan at passa på tiden; men at jag
så hafwer blifwit uppehållen det rår jag icke
före.” &c: Herr Prosten tystnade härwid och
blef stum som muren; och jag war nögd at
hafwa fått sjunga ut min wisa, samt wisa huru
kläderna stodo hans Son; ty jag tykte mig icke
wara skyldig, at oskyldigt uppbära förbråelser
för hans skull.51

Efter slutat slått=and blef jag åter kallad till
Håkmark för at öfwerwara allmänna confe-
rencen angående Storskiftet, hwarwid, som
nämt är pagina. 343. och 344. denna Boken,
jag war Consistorii Fullmägtig. Och efter
undfången muntelig Instruction af vice Pas-
tor Nordlund, reste jag till förrättnings stäl-
let, och hade wäl Studerat på Nyaste Stor-
skifts förordningen, så at jag kände Henne
mycket wäl. Ibland de mångfalldiga frågor,
som där wäcktes war en angående betalnings-
sättet för bristande odling af de ägor, som en
annan råkade få, och som den nya ägaren nöd-
wändigt borde få såsom en ärsättning för en
sådan wanhäfd. Nu hade jag at upwisa och fö-
rete ett LandsHöfdinge Embetets Utslag,
som säger at Capellans Bordets i Håkmark In-
nehafware, i betraktande af dess aflägsenhet
(1. Mil) ifrån Kyrkan, icke war förbunden at

hafwa mera öppen åker, än som sommarspill-
ningen kunde förslå till, eller för ./2 eller
högst en Tunnas utsäde. Som detta Utslag ut-
fallit i Comminister Israël Lindahls tid, och
hans företrädare i långliga tider före honom,
hade brukat det på samma sätt, så war det na-
turligt, at åkern war mycket wanhäfdat. Af
denna grund påstod jag, at Innehafwaren af
Capellans Bordet icke kunde eller borde bin-
das wid all sådan wanhäfd; men om sättet af
dess betalning kunde sedermera, antingen i
Sockenstämman eller wid Härads Rätten af-
göras, som också sedan på sådant sätt utsta-
kades; at Kyrkan, straxt efter Storskiftets full-
bordan skulle förskottswis utbetala hela sum-
man, och Capellands bordets innehafware
skulle årligen till Kyrkan återbetala 16. R:D:
R:g:lds till dess summan wore gäldat. Seder-
mera, sedan grunderna för wanhäfdens up-
skattning woro upgjorda, kommo alla gran-
narna sins emellan öfwerens om priserna;
men jag påstod, i anledning af sättet af den å
Capellans Bordet tillkomne wanhäfd, at få
någon lindring eller litet mindre pris, som de
också änteligen medgåfwo.

En annan fråga blef: huruvida de af grannar -
ne, som, utan Laga syn, och utan de öfrige
grannars bifall hade uptagit nybruk och nya
åker upodlingar, borde sådana få behålla, eller
om sådana borde gå under allmän delning?
Det war gifwit, at sådana grannar påstodo det
förra och at de andra hade nog utrymme, at å
utmarken uptaga motswarande nybruk; men
jag nödgades påstå, enligit förordningens kla -
ra ordalydelse, at sådana nybruk skulle gå un-
der allmän delning; af de skäl som förord-
ningen upgaf, at då desse hade intagit de bästa
och närmaste ställen, kunde de öfriga gran-
narna icke wara nögda med de sämre och
långt aflägsna. Jag sade: at jag nödgades så-
dant påstå, såsom tillförordnad offentelig
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Consistorii Fullmägtig, hwilket jag omöjeli-
gen kunde undwika, utom det, at vice Pastor
Nordlund också bad mig sådant påstå; men
det gjorde mig wärkeligen ondt, isynnerhet
för Pehr Michaels son skull, såwida han och
hans gamla Fader Michael Pehrs son hade wa-
rit ganska flitiga jordarbetare, och hade flera
och stora sådana nybruk; utom det, at de woro
beskedliga och mycket arbetssamma karlar.
Ty efter all naturlig billighet tycktes det wara
hårdt, at sådant folk skulle nödgas gå ifrån
större delen af sådant sitt arbete, sin swett och
möda, dem till godo, som hade warit lättingar,
som icke allenast inga nybruk hade uptagit,
utan också skamligen wanwårdat sina Hem-
man; i det stället sådant för landet nyttigt och
gagneligt folk hade bordt hedras, understöd-
jas och på alt sätt hyllas; Men hwad wille jag
göra? jag måste ju följa Lagens tydeliga före-
skrift, som war stadgad för at förekomma
egennyttans egenmyndiga tiltag, och det för
samwetets skull; och Gud är mitt wittne, at
jag icke gjorde det, hwarken af afundsamhet,
eller snikenhet, eller ilwilja, eller af partisk-
het för min principal Past: Nordlund, utan
som sagt är, blott för at, enligit samwetet, ef-
terfölja Lagens tydliga föreskrift. Herr Lands
Secreteraren Anders Häggström hade också
en half Tunna skatt i byn, hwarföre han också
nu war där sjelf närwarande. Han bewakade
härwid icke allenast sina egna rättigheter,
utan hade också åtagit sig, at såsom Fullmäg-
tig bistå Pehr Michaels son, för at hjelpa ho-
nom förswara och bibehålla hans gjorda nya,
men oinsynta uptagor. När han då märkte mi -
na alfwarsamma påståenden och at jag icke
wille ifrångå dem, försökte han, at aldeles
skräma åf mig, och bringa mig utur all fatt-
ning, i det han med häftighet tiltalte mig i
ungefär följande ordalag: ”Man ser då häraf,
hwilka driffjädrar, som leda Herrarna i deras
påståenden, när egennyttan får understödja

deras begär at slå under sig andras arbets 
swett och möda, Då äger man ingen känsla af 
men sk lighet eller billighet.” &c: En så owän-
tad tillwitelse, så offenteligen i Landmätarens
och hela grannlagets öfwerwaro, gjorde mig
wäl litet förbryllad, men icke rädd eller
skrämd; utan twärtom half stött och små ond,
så at jag just hade upp mun at swara honom
aldeles efter hwad han med ett sådant ytt-
rande hade förtjent; Nämligen: at ett sådant
yttrande passade litet honom, som såsom
Lands Secreterare, borde icke allenast utdela
rättwisan ibland folket, utan också weta
hwad det är, at för samwetet skull, efterfölja
lagars och författningars tydeliga föreskrif-
ter, som ingen egenmägtigt hafwer rättighet
at ifrångå; Men jag häjdade mig straxt och
swarte blott: ”Huru kan Herr Lands Secrete-
raren göra mig en sådan förebråelse? Jag är
ju, både som Consistorii och Herr vice Pastor
Nordlunds Fullmägtig, nödtwungen, at, för
samwetet skull, följa tydeligen föreskrefna
lagar och förfatningar;” och sedan tillade jag:
”men för at wisa at jag är willig, at, så långt
möjeligt är, gå Pehr Michaels son till mötes,
så är jag beredd, at frångå mitt påstående, al-
lenast han kan framte det minsta lagliga och
giltiga bewis på hans rätmätiga åtkomst af
dessa nybruk.” Derpå frågte Herr Lands Sec-
reteraren: hwad jag förstod med dessa lagliga
och giltiga bewis? – ”Jo”, swarte jag, ”först do-
comenter på hållen laga Syn på dessa ny bruk
af dertill förordnade lagiltiga personer; sedan
något giltigt bewis derpå, at en sådan Syn är
hållen af grannarna gemensamt, enligit fri-
willig öfwerenskommelse och med alla gran-
narnas samtycke och bifall Fast icke lagligen
förordnad; och änteligen will jag också wara
nögd, om han kan ådagalägga, at grannarna
allesamman hafwa lämnat sitt munteliga bi-
fall till at företaga dessa intagor och det i witt-
nens närwaro, om ock intet skrifteligit derom
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är tillfinnandes.” Men alsintet af något sådant
war till finnandes; och altså förblef jag wid
mitt påstående. Derpå tiltalte Herr Lands
Secreteraren Pehr Michaels son något alfwar-
samt ungefärligen således: ”så hafwer du blott
at skylla dig sjelf, at Du hafwer försummat
en så angelägen sak; jag kan icke hjelpa dig;
si blott för det at Du icke hafwer nänts at på-
kosta en Syn, så måste du gå ifrån alt ditt ar-
bete, din nedlagda swett och möda; och så-
dant kan ej wara mera än lagomt då man så
will hushålla i otid.” – Ytterligare tillade jag:
”Hwad hans nya uptagor ofwanföre hans
gårdsgärda upp i stenbacken angår, där han
hafwer nedlagt så mycket arbete, så bifaller
jag, at Han må få behålla den, af det skälet, at
hwar och en af grannarna finner sådana stäl-
len straxt ofwanföre sin gård, at arbeta på, om
de så behaga.” Derpå swarte Lands Secretera -
ren, med en förtrytsam ton: ”Ja då grannarna
hafwa tagit alt det öfriga, så kunna de wäl få
sluka i sig den stenbacken också;” hwarpå jag
sade: ”Jag hafwer åtminstone föreslagit och
bifallit det för min del, will icke Pehr Mi -
chaels son begagna det, så är jag likanögd.”
och dermed war Conferencen slut.

Straxt wid denna Conferencens början,
träffade jag Daniel Thomæsson ute på gården,
i hwars hus wi höllo den samma. Han kom då
straxt till mig och sade: ”Herr Magister! kära
stå nu på sin rätt braf angånde nybruken; Pehr
Michaels son bör icke få haf wa alt hwad han
hafwer tagit åt sig, och wi hafwa ingen ting.”
Denna hans påminnelse förtröt mig mycket;
ty först tänkte jag: Du hafwer tid at tala för
dig sjelf du; med dig hafwer jag allsintet at
göra; och för det andra wiste jag at han war en
stor lättinge at arbeta; han hade ärft ett stort
och godt Hemman, och wälhäfdat af hans Far,
men nu war derå öfweralt stor wanhäfd; jag
insåg då tydligt, at det war af den lågaste egen-
nytta som han hade talat, derföre geck jag

ifrån honom med ett tyst förakt, och utan at
swara honom ett enda ord.

Någon tid derefter skulle skiftena utsta-
kas, då jag också måste resa dit. Derwid på-
stod jag, at Capellans bordet måtte få sin äng
i ett skifte utom dem som åtföljde åkerskif-
ten, men lämnade grannarna wal af stället,
sedan jag hade utnämt 4. sådana tjenliga stäl-
len. De utnämde då norra delen af stora Tex-
ten, och wid utstakningen deraf intogs wist
2/3. af den ängen. När alt war slut, så tänkte
jag: ängen är bred der linien framgår, och
blott en råstake, på hwardera dess ända, som
knapt kunde synas öfwer ängen; en liten til-
fällighet eller drengars wårdslöshet skulle lätt
kunna rubba dessa råstakar, derföre anmoda
jag Nämdemännerna at hjelpa mig nedsätta
mellan stakar, det wi straxt wärkstälte; 5. a 6.
stycken sådana slogos ned. Emedlertid satt
Landtmätaren, unga Herr Clausén wid wägen
och wäntade på mig nära en half timma, för
at få följas hem till byn; ty qwällen war för-
handen. En af Nämdemännerna underrätta -
de mig sedan at Landmätaren hade yttrat sig,
under denna hans wäntan på mig och sagt:
”Herr vice Pastor Nordlund hafwer haft just
en duktig Fullmägtig.” Det är wist, at jag då
handlade blott efter skyldighet och öfwerty-
gelse, men aldraminst trodde jag at jag sjelf
skulle blifwa innehafware af detta Capellans
bord och få begagna dess förmåner.

Wid hemresan for jag in till vice Pastor
Nordlund för at raportera om förloppet om
altsammans: derwid frågte han mig: hwad
han skulle betala mig för mitt beswär? – Då
jag swarte: ”Jag will just ingen synnerlig be-
talning hafwa derföre; men om Bror wille
wara så god och gifwa mig en par lagner (nät),
så skulle jag mycket tacka Bror derföre.” Och
någon tid derefter skickade han mig 2. a 3. så-
dana; men dåliga, gamla, twinnade, grofwa
trånga och odugeliga; med ett ord de sämsta

354. 
1799.

Augustus. 

355. 
1799. 
Augustus 

172

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:53  Sida 172



han hade, som sällan togo någon fisk. Detta
förtröt mig något; ty sedan jag så oförtrutet
hade passat på alla nödiga tillfällen, så wäl wid
markens gradering och upskattning, som alla
conferencer; samt, så långt möjeligit warit,
sökt befordra hans bästa, så hade jag förmo-
dat, at han skulle hafwa gifwit mig något
bättre än just urwalet af alla hans lagner,
hwilket ej kunde annat än förtryta mig, dock
lät jag icke märka det minsta derom.

Nu feck jag ett bref ifrån min Wän Erik
Häggqvist, som skrifwer:

=== ”Till Botha är Stridsberg = till Arnäs
Genberg sjelfskrefne; men till Ramselle bör
du promt inlägga och söka, === der är ganska
osäkert om Thelaus där kan komma på För-
slag – och kommer han ej så kan jag försäkra
dig om rösterna. Lita nu en god wäns råd.”
=== slut.

Detta är åter ett prof på hans wänskapsfulla
hjerta, samt at han ganska upriktigt önskade
min wälgång; Men som jag redan hafwer an-
märkt pagina 347. D: B: så hade jag allaredan
insändt min Ansökning till Ramselle, hwarpå
jag också innan kort feck följande swar ifrån
Brodren Lindahl, hwaraf också innehållet af
mitt bref till honom kan synas.

=== ”Riktigt at du insändt afskrift af dina
betyg öfwer Specimen och Pastoral Examen.
– Med Pastoral Specimen uti Konglig Brefwet
menas utgifwen Disputation eller Theser. Så-
ledes fordras äfwen en afskrift af dem. Men
jag wet ej om jag icke, medan tider ännu är
torde råda dig, at återkalla ansökningen till
Ramselle. Jag skall gifwa dig uplysningar till-
räckliga för dig at sjelf kunna taga ditt partie.
Comminister Thelaus i Ramselle, hwilken sy-
nes råka fast, eller blifwer hindrad at söka
Ramselle, ianseende till beswären öfwer Com-
ministers Walet i Nätra dit han war missive-

rad, hafwer hos Konungen begärt, at Consis-
torium måtte anbefallas hafwa anstånd med
Förslagets uprättande till Ramselle till dess
Nätra saken blifwer afgjord. Nu om han Lyck -
as i sin Supplikve, så får du en oöfwerwinnerlig
Competitor, och det som nästan är wärre,
nämligen om du ej återkallar ansökningen in-
nom ansökningstidens slut, så mås te du sedan
stå qwar såsom sökande och derigenom en
längre tid hindras ifrån at söka något annat,
som du annars kunde wända dig till; såsom till
exempel, nu Indahls Pastorat, som nyligen
blifwit ledigt, och hwartill ansökningstiden
=== med den 1. nästkomman de Februarii. Till
Indahl känner jag ock ingen absolument sjelf-
skrifwen. Om du återkallar så skall du skynda
in med skriften derom. === Du gör som du
bäst rådligast finner. Dixi et salvavi.” &c: slut.

I anledning af dessa anförda skäl kunde jag
ej annat partie taga, än återkalla min ansök-
ning till Ramselle Pastorat, hwarefter jag in-
nan kort, enligit Herr Magisterns och Com-
ministerns Genbergs begäran, insände till
Consistorium en ny ansökning till Arnäs Pas-
torat, ehuru jag säkert wiste, at det skulle för
mig icke wara det minsta hopp at få några
Röster wid blifwande Wal; skälen dertill ses
af Herr Magister Genbergs bref pag: 346.
Denna Boken, hwartill jag äfwen får lägga, at
Genberg redan längesedan i Fadrens lifstid,
på sätt och wis, hade fått Konungens Survi-
vence på Fadrens Pastorat, i så måtte, at Ko-
nungen, uppå Genbergs böneskrift derom,
hade låtit afgå befallning till Consistorium,
at Genberg nödwändigt skulle gifwas ett rum
på detta Förslag, hwilket war, i hufwudsaken,
det samma som Survivence; ty något annat
kunde Konungen icke gifwa; det samma skall
ock Församlingen tillika med Genberg, hos
Konungen Supplicerat om. Jag sökte ändock
hufwudsakligen af det skälet, at det i en fram-
tid, tänkte jag, kunde lända mig till någon för-
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mån at nu hafwa haft ett sådant förslag.
Twenne bref som ankommo denna tiden,

ett ifran Swärfar och ett ifrån Swåger Nils Ja-
cob, innehöllo blott Commissioner.

Ett bref bekom jag också ifrån Swåger Jo-
han Petter i Piteå af följande innehåll.

”Jag önskade at för min räkning i Umeå
med görligaste första måtte uphandlas ett full-
komligit lass Lin circa 50. [lispund] eller litet
mindre. Jag tager mig friheten härmed beswä -
ra dig, på det sätt, at uphandlingen skulle ske
igenom din Far, utaf hwilken jag förledit år
köpte Lin, jag hoppas at häruti winna bifall,
hwarföre jag härhos sänder en Assignation på
===, som först användes till denna handel, jag
will sedermera === öfwer remittera Hwad
mera, som kan fordras. Skulle åter den, som
handelen wärkställer, förskuta penningar, will
jag derföre godtgöra Räntan för nyttjo tiden.
Priset på waran får dependera på omständig-
heterna, jag will dock hoppas, at man kan få
det för 2 ./3. R:D: Men jag will nödwändigt
hafwa ett fullkomligit lass, om det ock blefwe
dyrare.” En ganska stor skrinda af bräder skul -
le förfärdigas och med låck förses, uti hwilken
det skulle inpack as och afsändas först till Ny-
byn, hwarifran ===. ”Om kostpenningarne,
så med släde, som med mera får jag widkännas.
Man kunde, då alt är färdigt, taga af Fogden el-
ler någon Ländsman en förpassning till mig
===. Nu lärer du wara ledsen at längre läsa om
mina Commissioner. === Jag twiflar icke, at
jag får Linet, när jag påminner mig det löftet,
som gubben gaf förledit år, at om han wetat i
god tid, så skulle han skaffat, så mycket jag
åstundat. Fås det icke i Umeå, så kunde han
göra en resa till Nordmaling.” ===. Höflighe-
ter.

”P: S: Låt ej de Handlande weta af denna
upphandling; ty då swärja de sig sjelfwa till
fanders, i apparence at få mig i sällskap med
sig.”

Öfwer en så stor upphandling och widlöftig
Commission, war jag något misnögd; men
mera härom framdeles.

Wår första barnpiga war Per Nils sons i Rö-
bäck dotter Anna Cathrina, en mycket be-
skedlig flicka; och mycket lämpelig med bar-
net, det hon högt älskade; och Flickan älskade
ock henne så högt, att när barnflickan denna
höst for ifrån oss, så sörgde barnet så högt hela
långa tiden, att wi sågo stor nöd på henne; ja
så att hon hwarken kunde äta eller sofwa.
men den största tröst och ro hon nu hade
qwar, war ett swart katt skin som Anna Cajsa
hade stoppat upp åt henne, hwilket barnet så
högt älskade, att intet lefwande kräk kan af
någon högre wärderas. Om denna Anna Cajsa
framdeles mera.

Samma höst hade wi fått en piga ifrån
Lycksele Lappmark, Maglena, som war myck -
et enfaldig; hon tyktes föröfrigit wara besked-
lig; eller war hennes enfaldighet blott en följd
deraf, att hon ingen ting hade sedt eller lärt;
såsom då hon rodde med mig på Elfwen och
såg kajut fönstren på fartygen, så frågte hon:
”ha dom stugun tär å?” Hon wantrifdes hos oss
så alldeles, att hon efter 14. dagar blef sjuk så
att jag måste skaffa henne på Lazarettet, och
wi måste läja oss en annan piga; och Maglena
feck resa hem igen, så snart hon blef frisk.

När nyss omnämde lilla dotter ej ännu war
fullo 2. år gammal, satt hon en middag i sin
lilla stol wid bordet under det wi spisade, då
hon begärde dricka. Barnflickan kom straxt
med dricka; men det föll då henne in att icke
låta barnflickan gifwa sig dricka, utan mam -
ma skulle nödwändigt göra det. Wi sökte för -
må henne dertill först med godo, och sedan
med alfwarsamhet, men förgäfwes; förmode-
ligen hade hon en eller annan gång fått rå i
detta fall; nu wille jag omöjeligit att hennes
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enwishet skulle få framgång, och nödgades
jag derföre söka igen riset, och gaf henne en
god plagga på aktern; jag satte henne i sin stol
och lät barnpigan försöka at gifwa henne
dricka; men det war lika förgäfwes; så hårdt
war enwisheten redan inrotad hos henne. Jag
nödgades då återtaga henne för andra gången,
då hon änteligen drack när barnpigan och jag
höllo båda i bägaren. Så snart hon det gjorde
fast med någon motwillighet, så berömde jag
henne och smekte henne något litet m:m:
hellst då hon gjorde oss till wiljes; och aldrig
mera wiste hon någonsin en sådan enwishet;
och man kan tänka, om den hade fått hafwa
sin framgång, hwad det hade kunnat blifwa
för ett enwist stycke af henne. Nu som jag
såg, att hon war rädd för mig, så tog jag henne
oftare i mitt knä, och sade huru mycket jag
höltaf henne, då hon war lydig och beskedlig.
&c:

Jag hafwer på föregående blad wisat an-
ledningen och orsaken hwarföre jag sökte Ar-
näs Pastorat; men förr än jag det gjorde skref
jag till Brodren Lindahl med förfrågan: hu-
ruwida han trodde, at jag äfwen skulle hinna
att söka Indahls Pastorat sedan Arnäs walet
wore förbi? Och derpå feck jag nu följjande
swar.

”Om ej några oförmodade omständigheter
inträffa, utan at alt får gå i wanlig gång, så kan
du wisserligen i god tid, förrän ansöknings ti-
den till Indahl slutas wara ledig ifrån Arnäs;
således kan du ju söka detta sednare. Du be-
höfwer ej mera än skicka mig Fullmagt at
söka å dina wägnar; betygen hafwer jag.” Slut.

Denna hans anwisning eller råd fölgde jag ge-
nast.

Ifrån Swåger Johan Petter hade jag nu åter
2:ne bref angående den på förra sidan nämde
Linhandeln, med anmodan at, oaktat han

hade fått höra at linet kostade 2. R:D: 32. sk:
jag ändock måtte använda all flit med dess
uphandling och afsändande, med mera. Peng-
arne dertill skulle innan kort tillsändas mig.

I början af November Månad bekom jag föl-
jande bref ifrån Herr Magistern och Commi-
nistern Genberg skrifwit den 29. October.

”I anledning af ärade skrifwelsen får jag nu
gifwa wid handen, at Herr Mag: och Commi-
nistern jemte Herr KyrkoHerden Backlund i
Grunsunda och mig äro missiverade till Ar-
näs, och på Förslaget dit upförda. At Herr
Comministern, då det utan hinder för andra
speculationer och egen olägenhet kunnat ske,
behagat i detta fall attendera till min begäran,
ärkänner jag med mycken förbindelse, och
försäkrar, at i händelse lotten skulle träffa
mig, ärsätta resekostnaden. Jag tror icke eller,
at det skall hafwa någon skadelig, men wäl
förmånlig influens på Herr Magisterns fram-
tida ansökningar, at hafwa haft förslag till ett
Pastorat i denna Class, i fall det nu icke skulle
lyckas med Arnäs, som kan stå i den högstas
hand, ehuru apparencerne kunna wara för
mig, sedan jag tjent på stället i 10. år, och där
haft min Far i 36. år såsom Pastor – vulgus är
mobile, och jag stödjer mig aldrig wid ett så
bräckligt hopp. I alla fall är jag också nögd.
Med all högaktning” &c:

Altså war KyrkoHerden Backlund äfwen-
ledes öfwertald af samma grund som jag, at
söka detta Pastorat.

Ungefär wid denna tid, hade jag följande
bref ifrån vice Pastor Häggström.

”Kännare af intriger och ställningar här
och där är min tanke, at icke Herr Prosten
Nordin, utan Herr Lector Huss, Hellzén eller
Stridsberg böra få förtroende af wårt Fullmäg-
tigskap. Will du entrera uti mina skäl så gör
det; will du hålla med Nordlund, hwilken mi-
nisterielt cacherat hemligheten, som bordt fi-
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delt Communiceras EmbetsBröder, så må du
göra det, jag går egen wäg efter säkra grunder.
Dit samtal innan du reser till Tafvel sjö bröl-
loppet och tager beslut i denna insinuösa sak,
önskade jag. Gör efter bästa uplysning. Guds
frid med oss in officio opto 

Häggström.”

Saken angeck, at wälja en Fullmägtig wid
Prestmötet i Hernösand för Wästerbottens
Presterskap eller Comministrar. Och röjer
han i dessa få rader sitt lynne, humeur och
tänkesätt, och fallenhet at intrigera, samt for-
mera partier. Emellan honom och Commi-
nist: och v: Past: Nordlund war ej synnerligt
godt förstånd; de lefde dock som wänner och
omgingos ständigt med hwarandra, men dock
war det något ojämt dem emellan, hwartill
jag tror at Häggström mera war orsaken än
som Nordlund; ty knapt en enda gång hörde
jag den sednare säga något widrigt om Hägg-
ström, men flera gångor den förra i sin hetta
och mistänksamhet om Nordlund. Han
kunde aldrig häjda sig, at icke han skulle ar-
beta för någotdera partiet wid Prestewal. Och
då jag sade åt honom; at sådant icke war rätt,
och emot lagar och samwetet, samt at hwar
och en måtte få hafwa sin Röst fri efter egen
indre öfwertygelse. &c: så swarte han: ”Hå!
när jag ser intriger och konster emot den goda
saken, så bör jag ju arbeta emot sådant, och
icke tillstädja deras illwilja hafwa framgång.”
&c: – ”Nej” mente jag ”här gäller icke detta
skälet, i Prestewal aldraminst, som är en så
wigtig sak, som angår icke mindre än själars
ewiga frällsning, och huru kan du weta om
den ena är dertill mera skickelig än den andra;
Och dessutom: mån icke äfwen mot partiet
tror sig yrka och tala för den goda saken, som
du, och at du blott illwilligt intrigerar?” &c:
Men detta oaktat förblef han dock wid sitt
påstående. Så arbetade han också ifrigt wid

det Hofverberg blef KyrkoHerde i Umeå;
men want derwid intet mera, än at han för-
skaffade sig några flera owänner. Mera om
hans lynne framdeles. hwad åter hufwud frå-
gan i billetten angår så tyckte jag den icke
wara af så stor wigt, at man just behöfde for-
mera partier och intriger. Huru jag derwid
förhölt mig mins jag nu icke mera.

I medio October dog Råd och Handelsman-
nen Matts Nerpin, en man som af allmänhe-
ten ansågs wara känd före at wara nog mycket
werldsligt sinnad. Wid hans sista stunder blef
jag kallat till honom och jag fant honom
ganska swag. Jag frågte om han åstundade an-
namna Herrans heliga Nattward? och i det
fallet, hwarföre jag icke förr hade blifwit kal-
lad? De närwarande swarade, at han det icke
hade begärt, utan sagt sig dessutom wilja dö
och at han hoppades det bästa af Guds nåd.
sjelf förmådde han nu föga tala ett enda ord,
och war föröfrigit så swag at Nattwarden icke
kunde honom meddelas; men sade de, at de
hade kallat mig för at, wid hans sista stunder
tala några upmuntrans ord och tröste språk
för den aflidande. Nu såwida han war i själ-
toget kunde jag icke hålla något samtal med
honom eller något sammanhängande tal,
utan sade och anförde då och då en wers, ett
Skriftenes språk, eller annars helt få ord och
det ganska långsamt; at ifall han kunde höra
och fatta något deraf, sådant tiläfwentyrs tor -
de wara honom till någon tröst och hugswa-
lelse. Sådant war altid mitt förhållande wid
sådana tillfällen; ty jag hade den tankan och
principen, at som wi icke kunde weta huru-
wida själen just wid skilsmässan ifrån krop-
pen kan höra eller fatta något af hwad som
talas eller ej; som wäl torde wara möjeligt,
hälst hos dem, som tala redigt till sista stund,
och till och med kunna wända sig ögonblec-
ket förut, hwaraf jag hafwer sedt exempel, så

362. 
1799. 

Novemb: 

363. 
1799. 
November.

Liktal. 
och läsning 
för döende.

364. 
1799. 
November.

176

Inl. PSL bok 7_PSL 3  2016-05-09  19:53  Sida 176



hafwer jag ansedt det wara i sin ordning, at
helt långsamt läsa wälsignelsen, eller en bö-
nesuck t: ex: Herre Jesu annamma min anda!
eller dylikt: ty ho kan wäl säkert säga hwad
själen förmår at fatta eller ej helt nära döds
momentet? Det är då dåraktigt och ochriste-
ligt at göra gäck af sådant förhållande; såwida
en död af sådant icke kan hafwa den minsta
nytta. Men jag hafwer aldrig sagt at läsning
öfwer en död bör ske; men wäl så länge den
sista lifsgnistan ännu märkes hos den döende,
såsom blott en förmodad möjelighet; gifwes
denna möjeligheten, så fordrar wår Christe-
liga kärlek och pligt at söka trösta den dö-
ende; gifwes den åter icke, så följer ju deraf
allsintet ondt eller skadligt. Det war derföre
mindre wäl gjort af den som i dagbladen för
ett eller annat år sedan (nu 1821.) ridiculise-
rade Konung Carl den XIII:s drottnings för-
hållande, som läste wälsignelsen &c: öfwer
sin aflidande Man i döds stunden.

Någon tid före denna Rådmans begrafning
kom någon af hans anhöriga till mig och be-
gärde, at jag, wid hans jordafärd, i kyrkan,
måtte hålla ett liktal efter honom. Detta hade
jag gärna önskatt slippa; men kunde dock icke
neka dertill. Jag sammanskref derföre ett så-
dant tall innehållande 1:o Allmänna reflectio-
ner, lärdomar, anmärkningar och påminnelser
om döden &c: 2:o Något om den döda. Jag haf-
wer aldrig i mina dagar kunnat eller haft sam-
wete till, aldraminst som prest, at smickra
menniskor och berömma dem i ögonen; ty så-
dant ansåg jag wore ej annat än at stärka dem
i deras skadeliga egenkärlek, eller at leda dem
ifrån den christeliga ödmjukhets känslan,
som är nödwändig för ett gudälskande hjerta,
och hwilken en lärare bör hos menniskor för-
wara och föröka häldre än genom smicker
göra dem uppblåsta &c: Ut om det at smicker
förfördelar den förnuftige fromme, som anser
det för hwad det är; nämligen: ett sött själa

förgift, eller finner han det wara et fint be-
gabberi; eller åtminstone ett smickrarens huf-
wud ändamål at ställa sig wäl in för at winna
stora jordiska fördelar. Åter kunde jag ännu
mindre smickra och loftala de döda. Det war
derföre swårt, at hålla en medelwäg emellan
sanningens språk och det låga smickret, och
det så, at det skulle kunna wara lofsjuka arf-
wingar till behag; hälst jag wiste at den afled -
na, i allmänhetens tanka, ingen ting mind re
förtjente än beröm. Utom det at jag sjelf hade
funnit huru osmakligt det warit at höra ett öf-
werdrifwit smicker ifrån Predikostolen öfwer
de döda, som man har haft anledning at tro,
at de icke hafwa förtjent hälften deraf. At kal -
la de döda: saliga, hafwer jag aldrig kunnat, så-
som högst olämpeligt, utan blott: wår afledne
wän, Far, mor&c: som är mycket lämpeligare
och likaså wackert. Mina yttranden om ho-
nom woro, af dessa skäl ungefär dessa: Har
han dödt i Christi kärlek, &c: så är han salig,
men i annat fall icke. Åter: at orda om hans
personliga egenskaper, ehuru sant &c: torde
endast tjena till at reta tadlet och afwunden
at hwässa sina ilskna pilar; === och hans wäl-
tänkande wänner == behöfwa icke en sådan
öfwertygelse. &c:

3. Det wäntar han och har skäl at fordra af
oss: hafwer du funnit dygder hos honom, tag
då dem till efterfölgd === hafwer du åter sedt
fel &c: så förbättra du dina egna i anledning
af hans &c: och döm honom christeligen. Så-
dana woro mina yttranden ungefärligen altid
wid sådana tillfällen.

Dagen efter feck jag höra, at just under det
jag på Predikstolen hölt detta mitt liktal, blef
ett groft pasqville öfwer den döda upspikadt
på Fru Törnstens gård, gent emot Kyrko= och
bogårds porten; men det blef straxt borttagit,
så at jag aldrig feck se det. Häraf synes det, at
det war förut skrifwit såsom ett motstycke
emot mitt förmodande smickerfulla liktal.
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Och när jag detta hörde blef jag, ganska glad,
at jag, så långt möjeligt warit, hade sökt und-
wika all förtjent förebråelse i detta fall. Men
några dagar derefter kom den dödes Swä-
gerska Fru Borgmästarinnan Nerpin till mig
och tycktes willa klandra at jag icke hade nå-
got ordat om hans födelse och föräldrar &c:
Denna Hennes anmärkning tycktes wäl wara
rättwis, och jag hade aldeles förglömt honom;
men jag ursäktade mig så godt jag kunde der-
med, at jag icke egenteligen warit anmodat
omat skrifwa Personalier, utan blott ett liktal,
hwarmed hon måste wara nögd. Men om hon
föröfrigt war på något sätt misnögd med mitt
Liktal kunde jag icke höra; åtminstone sade
hon at det war efter önskan, alt braf; Kanske
hon fant sig icke i stånd at komma åt något,
som hon med skäl kunde klandra.

Ett bref ifrån Swåger Johan Petter till min
Hustru innehölt först complimenter och ar-
tiga tacksägelser för sista warelsen hos oss.
Sedan hällsningar till mig angående linhan-
deln. – Derefter: ”med Norlin sänder jag dig
tyg till en winter tröja, som kan komma at
behöfwas, emedan du den kalla årstiden åter-
kommer från din söderländska resa.

J: P:”

Man finner säkert at han med detta sista syf-
tade på min Hustrus snart förestående ned-
komst.

Swåger Nils Jacob skrifwer samma tid,
blott om Commissioner.

Swärfar efter åtskilliga Commissioner
skrifwer:

”Lät weta huru din Kära Lisa Cajsa mår,
om bördan är Henne mycket swår: Herren
hjelpe henne till en lycklig förlossning, när
tiden är inne.”

Häraf ses at barnen ligga Föräldrarna altid
ömmast om hjertat.

Swåger Nils Jacob i ett sednare bref skrifwer.
”Efter din och Syster Lisas åstundan skall

wäl Syster Babba infinna sig hos Eder på sag-
der tid.”

Alla sökte således at befordra wårt wäl och
bästa.

Nyss förbiflutna sommar hade wi städslat en
piga i Bränlands by wid namn Stina Cajsa
Larsdr: men i Augusti månad skref hon en li-
ten billet at hon icke kunde komma för det
hon icke kunde kom ma ifrån Ingegneuren
Håkansson, där hon tjente, och ej hade upp-
sagt sin tjenst; men som wi altför wäl insågo,
at sådant blott war falska föregifwanden, så
påstodo wi wår rätt och wid Michaeli måste
hon infinna sig i tjensten. Men efter twå må-
nader så måste wi köra bort Henne, och skaf -
fa oss en annan; ty om hon begärde lof någon
gång at hälsa på sina Föräldrar eller at bewista
något bröllopp &c: så war hon altid borta 2. a
3. dagar öfwer den utsatta tiden och 3:dje
gången hela 7. a 8. dagarna. Sådant kunde wi
icke tillåta; utan då hon kom hem, och dertill
med sade sig hafwa rättighet at wara borta så
länge hon wille, så fick hon taga sitt pick och
pack och Gå sin wäg, hälst hon tillika war ett
ludder i alla afseenden, och hade haft den uss-
laste upfost ran, hwarföre wi woro glada at
blifwa Henne qwitt.

Jag mins icke om jag förut hafwer anmärkt,
at en Mamselle Åberg war hos LandsHöf-
dingen Baron Stromberg som Hushållerska,
men som egenteligen war hans maitresse; ty
i Stockholm hade han twenne Söner med
Henne, ehuru gift. Som prest måste jag der-
med tiga; ty sådant skulle wäl här på orten
wara hemligt, fastän det war allmänt kändt;
men jag hade alls intet at stödja någon talan
wid. Men då jag förnam at hon aldrig någon-
sin geck i kyrkan, så tog jag mig frihet, när wi
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en afton woro hos Barons, och jag träffade
henne allena, at fråga henne: hwad som war
orsaken dertill at jag aldrig såg henne i kyrkan,
”sådant”, tillade jag, ”är just icke så godt tecken
till en god Christendom?” &c: Härpå swarte
hon föga något, och det lilla det war mins jag
icke, hwarefter hon straxt geck ifrån mig; och
blef icke eller sedan någon flitigare kyrko-
gångerska.

Nu tilstundade tiden till min Hustrus wän-
tade nedkomst och min Swägerska Babba,
min hustrus Syster, hade också infunnit sig;
och den 30. November war jag så lyckelig at
hafwa fått en Son på gården, som i dopet feck
det namnet Jacob Erik. Kampen war wist
swår för min hustru och mycket mattande;
men dock icke mycket långwarig. Hennes
hälsas återställande blef dock icke synnerli-
gen märkbar förr än efter 8. dagar; dertill halp
ock något, at hon hade en så god sköterska i
sin Syster. Nu fants också en nyss antagen,
ung och qwick barnmorska, en Mademoiselle
Sandberg, som sedan giftade sig med en Sjö
Capitén Söderström, så at min Hustru äfwen
i den wägen blef mycket wäl handhafwen och
wårdat.

Wid den tid då min Hustru började blifwa
skäligen frisk, så gjorde Swägerskan Babba oss
följande påminnelse och ärindran: ”Syskona
må icke taga till mistycke, om jag ger dem en
liten nödig warning. Waren warsamma, at
ingen må se Eder när I wiljen råkas såsom
äkta makar. Ett rykte hafwer spridt sig om -
kring, at man hafwer sedt Eder om dagen
wara tillsammans; till exempel på soffan. Det
är wäl sant at I ären Äkta makar och såsom
sådana är det wäl för Eder lofligit; men dock,
för at undwika tadel och förtal, bör man wäl
så afpassa tiden och rum, at ingen ser det.”
&c: Härpå swarte wi föga; utan endast at så-

wida wi altid woro allena mäst ständigt, och
pigorna woro i ett afsides rum, så hade wi an-
sedt det för helt oskyldigt, at wi hade nalkats
hwarannan, när wi hade tykt det wara läm-
peligt, och då wi tyktes wara säkra, at ingen
såg oss; hälst wi woro Äkta makar och då wi
trodde, at ingen såg oss så hade wi ansedt det
wara det samma ehwad det war dag eller natt.
&c: Det war wäl sant at wi winter tiden myc-
ket förlitade oss på det tjocka ogenomskinliga
rimfrostet på fönstren, men någon torde
dock hafwa gluttat igenom någon frostfri
fläck i något hörn af fönstren; utom det förut
omtalta gluttandet ifrån Walls gluggen, se
pag: 578. 6:te Boken. Det är wäl sant, at makar
icke gärna underlåta at på det sättet nalkas
hwarannan, kanske ibland äfwen om dagen
möjeligen af något litet sjelfswåld, när det fal-
ler dem lägligt i enslighet; men detta war
dock icke enda orsaken dertill ianseende till
oss; ty, utom det, at jag ibland kunde tänka,
at jag borde wara såwida flitig, at Hustrun ald-
rig måtte hafwa anledning at tycka, mindre
klaga öfwer någon brist i detta fall, och för
den orsaken behöfwa se sig om efter någon
annan; ty sådant kunde jag wäl tänka wid de
stunder då min sinnes oro och mistanka hade
warit som swårast. Och jag får bedyra at min
Hustru war i detta fall altid nögd; och aldrig
efterhängsen och det ware föga någon enda
gång, under hela wår sammanlefnad, som
hon gjorde någon påminnelse om sådant.
Utom detta, säger jag, så märkte jag, at ett så-
dant nalkande till hwarannan ofta ganska
mycket bidrog dertill at jag mången gång
mycket lättare kunna öfwerwinna min sin-
nes sjukdom och swåra oro; ty så länge den
påstod och min mistanka war som swårast, så
fant jag hos mig någon motwilja för henne,
och min kärlek och wälwilja för Henne tyck-
tes wilja dö ut hos mig, och en sådan stund
fant jag knapt någon böjelse hos mig at om-
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famna Henne. Men så snart jag en sådan kun -
de förmå mig dertill, så waknade åter min
wälwilja och kärlek för henne; insåg då lättare
Hennes oskuld samt glömde mycket lättare
all min smärta och oro, och war högst glad at
kunna lefwa kärleksfult och lyckligt med
Henne. Derföre när jag märkte at sådant hade
en så hälsosam wärkan till mitt sjuka sinnes
förbättring, så finner man lätt, at en nödig
flit icke af mig åsidosattes.

Men Swägerskan Babbas nyss anförda på-
minnelse och warning bidrog dock aldramäst
till at läka detta mitt hjertas sår. Ty deraf
gjorde jag följande slutsattser. At således folk
hafwer sedt oss på soffan och igenkänt oss är
gifwit; men det är ock lika möjeligt, at någon
hafwer sedt oss, som wäl hafwer igenkänt
min Hustru men icke mig, och således trodt
det wara en främmande, och at min hustru
hade warit mig otrogen, och just derifrån
hafwer säkert det falska sqwaller rycktet up-
kommit som så mycket hittills hade oroat
mig, och som är omtalat pag: 215. 229. följ:
och 232. följ: denna Boken. Jag insåg då klart
min Hustrus oskuld, som mycket gladde mig
och tänkte wid mig sjelf: altså hafwer jag
sjelf warit orsaken till detta ogrundade ryck-
tet, det jag ock sjelf hafwer fått lida före; ty
min hustru tillät detta mera för at göra mig
till wiljes, än at hon sjelf någonsin sådant
påyrka de, utan snarare sökte afböja det; men
kanske tänkte hon också at dermed lättare
winna och bibehålla min kärlek och ömma
tillgifwenhet, såsom ock jag: se näst tilföre -
ne. Med ett ord ifrån detta ögnablecket blef
jag nästan fullkomligen botat ifrån denna
min sinnes sjukdom; åtminstone war det
mycket mera sällan, som den åter kom öfwer
mig. Det war kanske någon gång, när något
synnerligt eller owäntat hände, eller jag lika-
som på en gång påminte mig alt hwad som
war händt och alt det qwal eller smärta, som

mitt hjerta hade känt; Då förnyades åter
smärtan i mitt bröst, utan at jag ändock nu
mera mistänkte min hustru, utom ganska
sällan någon enda gång då och då och hwa-
rom framdeles; utan jag kände merendels
blott oron; Och gud wet om jag någonsin kan
den fullkomligen öfwerwinna. Emedlertid
hafwer jag, ifrån den tiden, lefwat med min
hustru ett ganska lyckligt lif, och med den
upriktigaste kärlek för hwarandra. Altså
hörde Gud mina böner och befriade mig
ifrån min ångest och smärta, fast än ej så
snart, enligit orrens spådom, om jag skall
gifwa någon akt på sådana ting. Se pag: 147.
denna Boken. Äfwen hafwer jag mycken or-
sak at både högakta och älska min hustru för
det hon så heligt hafwer förtegat altsam-
mans och för ing en enda uptäkt min sinnes
sjukdom, enligt min enträgna bön till henne
derom, utom, den anledning jag tyktes haf -
wa at tro, det Hon hade sagt något härom till
sin Syster Babba. (Se pag: 171. Den: Bok:)

I samma dagar feck jag bref ifrån Consisto-
rium at jag hade blifwit missiverat till Arnäs
Pastorat och skulle predika Söndagen efter
Jul, eller den 29. December.

Jag hade i mitt sista bref till min Swåger
Johan Petter, anfört at Min Far wäl också be-
höfde någon liten ärsättning för beswäret
med Linhandelen, hwilket jag fant nödwän-
digt at påminna, såwida han sjelf ej hade ytt-
rat sig något derom. Och nu feck jag swar på
samma bref, i hwilket han, jämte betygat nöje
för arangementer för Linlassets uphandling
äfwen betygar: ”Aldrig hafwer jag kunnat
wara så obillig, at pretendera, at din Far utan
betalning skulle besörja uphandlingen, och
det så mycket mera, som jag är derom öfwer-
tygad, at han uti alt söker befordra mitt
bästa.” Och till slut skrifwer han: ”Anmäl
min respect för Syster Lisa Cajsa! Jag önskar 
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Henne, af upriktigaste hjerta, at med tåla-
mod, kunna utstå de henne snart förestående
swårigheter; (Brefwet war skrifwit dagen före
Hennes nedkomst.) Det kan hända at jag
kommer lagomt till barnsängs visiterne. Lef
wäl!” &c:!

Oförtöfwat reste jag till min Far i Stöcke för
at afgöra sista bestyret om Linlasset såwida jag
wiste, at min Far till det närmaste hade alt fär-
digt. Då jag ankom dit hade min Far alt fär-
digt; men höllpå at sammanslå Låren eller
täckskrindan, hwarefter linet inpackades. Da-
gen efter skulle resan med lasset begynnas.
Men som ganska litet snö ännu war fallen, så
kunde wi icke köra den genaste wägen öfwer
degernäsfjärden, som war större delen land-
wäg; utan wi beslöto at köra iswägen upföre
älfwen; men förr än wi kunde komma på isen
måste wi köra ./4. mil elack landwäg öfwer
steniga skogs backar; där icke allenast hästen
slet mycket ondt med det tunga lasset, utan
äfwen både min Far och jag, som måste gå och
skjuta på lasset isynnerhet uppföre en större
nog brand backe kallad sunds backen, som wi
swårligen kunde draga oss uppföre, hwilket
alt redan gjorde mig mycket ledsen öfwer så
mycket besmi52 och beswär. änteligen kom -
mo wi på isen, på hwilken war föga mera snö
än litet rimfrost, icke desto mindre war dock
lasset så tungt, at min Fars häst måste anwän -
da all sin styrka för at draga fram det, så at jag
såg mycken ömkan på det arma kreaturet. Än-
teligen hunno wi midt emot Ö byn, där wi
skulle köra uppå landswägen; men där mötte
oss andra swårigheten innan wi kommo upp-
före Elfwens backar, ehuru de icke woro så
mycket branta, och med wårt arbete och bi -
 t räde feck änteligen hästen lasset uppå Lands-
wägen och den så kallade Åli backen. Där
skulle jag skiljas ifrån min Far för at fara hem
till mitt; men för ut sade jag till honom: ”Jag

kan icke inse huru denna hästen skall kunna
draga detta lasset ända till Bygdeå och Nybyn;”
som war hans afsigt; och förmodeligen war
icke hästen af de aldra starkaste. – Han swa-
rade: ”det får wäl gå huru det kan något litet i
sänder; och härefter är det rena landswägen
och följakteligen bättre wäg, och föröfrigit får
jag wäl gif wa mig tid och hwila i alla byar.”

Derpå wände jag om hemåt; men när jag
kom till Djupbäcken, en par bösse skott ifrån
där jag skildes ifrån min Far, så slängde min
släde något litet wid farten utföre en obety-
delig backe ned på bron och kratsk bröts den
ena fimmelstången åf. Här stod jag nu helt
ensam utan alla medel at hjelpa mig till rätta
och högst ledsen och otålig öfwer hela resan
och alt trakasseri för hans linhandel; jag war
deröfwer så mycket mera mislynt, som då jag
af naturen war aldeles icke fallen för någon
handel, och äfwen började något ledsna med
mina Swågrars nog täta Com missioner, så
kunde ej annat wara, än at så dana större fö -
retag måtte förefalla mig tunga och tråkiga,
hälst jag icke en gång kom ihog at begära nå-
got Commissions arfwode, och ingenting så-
dant fecks, utom en eller annan liten gen -
tjenst af dem, som jag dock mera sällan be -
höfde. Ty jag ansåg det altid wara min skyl -
dighet at tjäna mina Swågrar i det lilla jag
kunde; och jag kunde så mycket mindre
wänta eller komma ihog någon ärsättning
derföre af mina Swågrar, som jag aldrig för -
stod at begära något sådant af andra, och al-
deles icke af slägtingar för sådana tjenster el-
ler Commissioner. Nu i min ledsnad och
harmsenhet där jag stod på bron, beslöt jag
eller satte mig före, at aldrig mera åtaga mig
sådana widlyftiga och stora Commissioner.

I medlertid sökte jag, at med tömmarne
sammanbinda den afbrutna fimmelstången,
och som det drog ut något länge, så kom än -
teligen en körandes ifrån Staden, den jag med
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glädje igenkände wara en wäl känd Sol dat
ifrån Bygdeå: glad häröfwer anmoda de jag ho-
nom at emottaga linlasset af min Far, som
war straxt förut och forsla det till Swå ger Nils
Jacob; hälst han i alla fall körde hem med all-
deles tom släda, som kunde bin das bak i las -
set: detta lofte han straxt, körde så bort för at
snart uphinna min Far, och jag gladde mig
deröfwer at Min Far feck så snar aflös ning;
och tycktes häri finna en särdeles lycklig
fölgd af olyckan med fimmelstången; ty ut -
om den händelsen hade jag hunnit hem utan
at få träffa Soldaten, som då först efter min
hemkomst hade skolat fara ifrån Sta den. Det -
ta muntrade mig åter; körde så nögd hem och
hade det nöjet, at snart få se min Far komma
till mig, som icke mindre än jag fäg nade sig,
at slippa göra en 9. Mils resa isyn nerhet för
den arma hästen; som swår ligen hade förmått
at draga fram ett sådant lass. 

Jag skref genast, at Linlasset war afsändt och
straxt efter Julhögtiden feck jag bref derom
at det till det närmaste war framkommit,
och betygar, han sin ärkänsla med följande
ord: ”Jag ärkänner med största tacksamhet
dit myckna beswär: hwad skulle wara fäg -
nesammare för mig än at någon gång äfwen
kunna wisa min så skyldiga som williga
återtjänst. Om tiden ej kan lämna mig ett
sådant tilfälle skall den åtminstone ej ur
minnet hos mig utplåna hugkomsten af
hwad som mig är bewisat.” Dessutom se dan
han hade lyckönskat mig till Son och öns -
katt snar förbättring för min hustru, så rail -
lerar han: at om han hade sitt nya glas bruk
färdigt, så skulle han skänka ett doussin glas -
nappar åt min lilla Jacob Erik. Och sist ”må
ej Min Syster altför ofta företaga mödo sam -
ma utländska resor.” Slut.

Ett litet bref ifrån min Syster i Grunsun -
da feck jag i början af månaden, i hwilket

hon anhåller, at såwida hon hade fått höra,
at jag innan kort skulle resa till Arnäs, jag då
wille köpa någon rissmörja åt Hennes lilla
dotter och medhafwa densamma. Föröfrigit
hälsningar till alla slägtingar isynnerhet till
wåra Föräldrar.

Något före Jul skref jag till vice Pastor
Deldén i Arnäs at, såwida, jag icke ägde nå -
gon bekant i Arnäs, och tiden tilstundade at
jag skulle resa dit för at profwa, så hoppa des
jag at Herrskapet icke skulle illa uptaga om
jag körde in i Prestegården wid ett sådant
tillfälle &c: Härpå feck jag snart swar ifrån
v: P: Deldén så lydande.

Tacksägelse för mitt bref. ===. ”At Herr
Magistern tager qwarter här på Prestegården
hoppas jag icke ens må sättas i fråga. ===.
War hjerteligen wälkommen hit!” === Myc -
ken warning at jag icke måtte föra nå gon
koppsmitta med mig. &c: 

Slutet.

Efter Jule Högtidens slut reste jag till Arnäs
så dags, at jag i lagom tid på eftermiddagen
skulle hinna fram om Lördagen. Och det
war gifwit at jag reste in i wägen till min
Faster och Syster i Saluböhle i Grunsunda;
och hade jag wist icke glömt den af Henne i
brefwet begärta rissmörjan åt Hennes lilla
dotter, den hon nu feck. Här hwilade jag
öfwer natten och fort satte min resa om Lör -
dagsmorgonen. Och ehuru jag aldeles icke
ägde något hopp om at få några röster så
iakttog jag dock den lilla försiktig heten, som
jag lärde af vice Pastor Nordlund, at köra sak -
ta hälst sedan jag kom innom Arnäs Sockens
område. Ty sade han: ”När man reser för at
predika prof, så bör man köra helt wackert,
hälst i Ånger man land där bönderna mycket
äro hwad man kallar häst gråtare. Och får
man en gång den notan om sig, så kan den
lilla omstän dig heten göra så mycket, at man
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all singa röster får; ty bön derna äro rädda för
dem som köra fort och hårdt.” Denna lär -
dom påminte jag mig och iakttog nu, blott
för at icke ådraga mig en sådan nota och för
all mogen ett så obehag ligt rykte. Jag kom
dock i lagom tid fram och blef med all höf -
lighet bemött; men barnen undanhöllos min
åsyn af fruktan för, kopp=smittan, hwarom
jag försäkrade ingen fara war, och att jag ald -
rig warit med någon enda af koppor smittad
på flera år; men icke desto mindre trodde de
sig icke, isynnerhet Frun, med mindre at
denna försiktigheten skulle iakttagas. 

Man geck som wanligt i Kyrkan och i Sakris -
tian sade v: P: Deldén till mig: ”Herr Ma -
gi stern får så mycket Högtidligare, som det
blir brudpar i Kyrkan i dag, som skola wigas.”
Och knapt war detta sagt förr än brudparet
med sina många brudpigor, med wanlig ståt,
kommo långs efter gången fult. Detta war
något nytt för mig at se; ty i Westerbotten
brukas det aldrig, utan de wigas i deras För -
äldrars hus hälst fordom, och det för de långa
wägarne skull 3. a 8. mil &c: ifrån kyr kan,
som ingen såsom brud, klädd i sin skrud kun -
de resa. Eller också wigas de i nå gon af Pres -
 tegår darne, och resa så genast hem, hälst de
som fattigare äro och icke mägta med at göra
ordenteligt bröllopp, utan blott en liten mål -
tid på eftermiddagen. Förr än guds tjens ten
börjades wille jag göra mig noga under rättad
om ceremonierna derwid, och frågte v: P:
Deldén: Hwad jag wid brud wigseln borde
iaktaga? ty jag tog hans nyss förut gjorda an -
märkning så, at det tillhörde mig, som altare
Prest, at förrätta hela wig seln. Wid denna
min fråga blef han, som jag tyk te, något flat
och tyst en liten stund; men swarte då än -
teligen: ”Förr än guds tjensten börjas sker
hufwud wigseln i koret, och det skall wäll jag
göra, det är blott brud mässan, som hörer Herr

Magistern till, och den sker först efter pre -
dikan, så snart Herr Magistern kommer för
altaret och brudparet sedan fal la på knä
framför altaret.” Af detta hans swar och för -
ut wisade något mislynta upsyn förstod jag
först at han tänkte, det jag wille tillwälla mig
rättigheten at äfwen wiga brudparet, och
således förtaga honom hans lilla förtjenst
derwid. – Jag swarte derföre helt upriktigt:
”Jag beder om förlåtelse; ty såsom aldeles
okunnig härom, såwida där norr brudepar
aldrig wigas i kyrkan, trodde jag, i anledning
af Herr vice Pastorns yttran de om brudeparet
i kyrkan i dag, at det owilkorligen tillhörde
mig, såsom profpredi kant, at förrätta alla för -
rättningar, som den dagen i kyrkan före falla.”
– ”Nej”, swarte han: ”Herr Magistern hafwer
nog mycket at göra i dag ändock han bör nog
slippa sådant.”

Sedan börjades gudstjensten, och min
predikans innehåll war: Talet om Jesu tröste -
fult för alla dem, som wänta efter förlossning.
Och i anledning deraf gjorde jag i slutet af
predikan, till Församlingen följande ärind -
ran och förmaning: – ”Jag är wiss uppå at
denna Herrans Församling hafwer äfwen
nog fått höra af Ewangelii tröstefulla lära.
Detta Templets murar äro icke gamla; men
jag är dock säker, at talet om Jesu hafwer
ofta, i detta Herrans hus warit förebragt.
Gud allena wet dock huru många ibland
Eder hafwa afhört det med ett hungrande
begär! Ty wärre: det torde af många warit
föraktadt, och med liknögdhet och med
ledsnad afhördt; Men weten; at ett dyrt an -
swar förestår Eder för Herranom huru I det
afhördt hafwen. Det är för första= och för -
modeligen den sista gången, som äfwen jag
här hafwer haft tillfälle och den lyckan at
något tala med Eder i detta ämnet: gifwe
Gud! till någon själs upwäckelse ifrån syn -
den, till någon bedröfwad och arbetande
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Christen till tröst och hugswalelse under
dess wäntan efter förlossning. Men det är
wist, at Gud en gång skall utkräfja, af mig,
huru jag detta lilla talat hafwer, och af Eder,
huru I det afhördt och annammat hafwen.
Waren derföre altid angelägne om, at såsom
Maria gömma Jesu ord i Edra hjertan. Då skola
Edra dagar för flyta i glädje; Edert lif wara
Gudi helgat; Då skall Eder aldrig tröst saknas
i Eder bedröf welse; då skolen I till slut med
glada hjertan lofsjunga Eder Frelsare och sä -
ga: Tack min Gud för denna nåde, at du hafwer
tröstat mig, si mitt hjerta frögdar sig; jag är
frälst från syndsens wåde; Gud ske pris nu mår
jag wäl: lofwa Herran Gud min själ! Amen!”53
Föröfrigit aflopp alt lyckligt och ef ter öns -
kan. När jag då åter kom ned i Sakristian, så
tackade mig v: Past: Deldén myck et wän ligt
och gladt för denna min gjorda ärhind ran.
Och som han sökte at ytt ra sig på något ut -
märkt och förbintligt sätt, så så stod han en
liten stund och sökte likasom rätt tjenliga
ord och uttryck, hwilka han dock icke straxt
tyktes finna så för bindtliga, som han öns -
kade för at ut trycka sitt hjertas tanka och
känsla, hwarefter han sade: ”hæc tu nobis.”
hwarmed han wille säga: detta haf wer du ta -
lat oss till godo, eller för at påminna om wår
här ofta framstälda Ewangelii predikan. Jag
kunde wäl ej syn nerligen swara härpå, utom
någon liten tacksägelse för hans be näg na
omdöme om mitt lilla arbete; men at det
gladde mig at få förmärka, det en upp lyst
man fant sig så nögd öfwer min predikan,
det inser hwar och en alt för wäl.

Dagen efter på föremiddagen wille jag göra
en par visiter hos därwarande Herrskaper;
hwarföre jag först reste till Herr Commi -
nistern Sand, där jag blef mycket höfligt och
wänskapsfult emottagen; och slapp jag icke
dädan med mindre jag först skulle äta mid -

dag därstädes. Under därunder bortlö pande
tid samtalade wi i hwarjehanda ämnen, och
ibland annat äfwen om Rector Söderlund 
i Umeå och hans olyckliga hä danfärd, (Se
pag: 499. 6:te Bok:) Hwarwid Comministern
Sand sade: ”Ja hans lefnad hafwer warit så -
dan, at han icke kunde för wänta sig en bättre
död; ty illa hafwer han betedt sig emot alla,
och mäst emot sin fru, som han så till sägan -
des slog så mången gång, at hon säkert tog
döden deraf, och äf wen emot sin Mor. Så
hafwer hela slägten warit:” (hans Bror eller
Far, eller kanske båda, det jag nu icke så noga
mins;) ”Alla fingo en ynkelig ändalykt; ty
den lefde så och feck den och den ohyggliga
hädanfärden, och den åter så och så och dog
på det eller det sättet, &c: Jag kände dem alla
så wäl och wet allas deras affärd.” &c: Hwar -
wid han berättade sådana gerningar, som
woro ryswärda, och lika hedningarnas och
icke Christnas. – ”Altså” fortfor Comminis -
tern, ”ser man at hämden och wedergäll -
 nings rätten ifrån Gud icke uteblifwer.”
m:m:. Derifrån reste jag till Enke=Fru Lec -
torskan Ström, hos hwilken en något gam- 
mal Mademoiselle äfwen bodde. Jag kände
wäll ingen af dem; men utom det, at jag i alla
fall borde bewisa dem denna höfligheten så -
som profpredi kant, så nämnde min Hustru
om, at hon war något litet slägt med Fru
Lectorskan, hwarföre skyldigheten så myck -
et mera fordrade, at upwakta Henne och gö -
ra hennes be kantskap: Hon bodde i en liten
hygglig och wälbelägen gård; och det blef
mycket wäl uptagit at jag hälsade på Henne.
Hos Henne drack jag Caffe. Efter något sam -
tal, mäst efterfrågningar om släg tingar och
andra be kanta, tog jag afsked och reste till
Prestegården, belastad med många hälls -
ningar till min Hustru och Swärför äld rar,
samt and ra slägttingar och bekanta. Wid
återkomsten till Prestegården skulle jag be -
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tala skjuts gossen, som på tillfrågan om hwad
han wille hafwa för skjutsen, swarte at jag
finge gifwa honom så mycket jag sjelf tykte;
men jag yrkade på at Han måtte be gära sjelf,
det jag dock icke feck honom till; ty gaf jag
honom wanlig skjutslega ungefär efter wä -
gens längd, som war wid pass en nätt half
mil både fram och tilbaka räknad; Men se -
dan gossen hade farit bort ångrade det mig,
at jag kanske hade gifwit för litet; ty jag kom
intet ihog den något långa tiden, som han
hade wäntadt; och mäst fruktade jag före, at
så dant skulle ut spridas i Socken, och göra
någon sensation hos allmogen mig till nack -
del, såsom wore jag nisk och snål. Och i sjelf-
 wa wärket haf wer det wäl lådat wid mig en
sparsamhets och återhåls känsla wid mina
utgifter, som jag tror, mera härrörde af be -
hofwet såsom altid warande fattig, och så -
ledes altid nödgad till all möjelig hushål ning,
än som af en naturlig snålhet, eller girighets
känsla. Herr Comminister Sand lofte mig,
när jag tog afsked af honom, at medelst bref
underrätta mig om, huru det blifwande wa -
let kom at aflöpa; ty fast jag allsintet hopp
hade om at få Pastoratet, i anseende till de
omständig heter, som äro anförda pag: 357.
Denna Boken, så önskade jag dock, at få en
eller annan röst; eller at icke blifwa aldeles
utan.

Samma dag begaf jag mig på hemresan, och
hant till Saluböle till qwällen, där jag stan -
nade hos Faster. Hennes hwar dags stuga war
warm och god, där jag mådde wäl under
samtal med dem; Men hennes gäst=kam -
mare, där jag skulle ligga, war mig mindre
till nöjes. Först derföre, at han war så kall,
såwida sol och måne lyste både igen om golf,
fönster och tak; och sedan derföre, at hennes
säng war så hård; ty hwarken den under -
warande halmen eller bolstret, som icke war

så dåligt, hade på flera år för någon gäst
blifwit up skakad, så at jag wid framresan
tycktes ligga som på hällan. Derföre sade jag
till min Syster när jag feck Henne allena:
”Kära du! tag och bädda om sängen och ska -
ka upp både halmen och bolstret något litet;
hon är så hård som hällan; jag kan icke sofwa
på henne synnerligen wäl.” Hon swarade: –
”det törs jag icke: du skalt tro at gumman är
egenkär och äregirig och tyckes hafwa all -
ting wäl och fullkomligt, och äfwen följ-
akteligen lofsjuk; skulle jag för änd ra eller
förbättra något, som hon hafwer tykt sig
hafwa stält till det bästa, så skulle hon wist
blifwa stött deraf, förtryta det och blifwa
ond, och tycka såsom wille jag mästra Hen -
nes göromål; utan Bror måste hafwa tolamod
dermed: det blir icke mera än en natt.” –
”Så!” swarte jag, ”hafwer hon den swagheten:
det hafwer jag aldrig kunnat tro om Henne;
ty hon ser wist icke så ut.” – ”Jo”, mente min
Syster, ”det är nock så ändock.” Altså ser
man, at mennisko lynnet och pass joner röjer
sig hos alla stånd och åldrar.

Dagen efter fortsatte jag resan hemåt, och
tog wägen till mina Föräldrar för at bära färs -
ka hällsningar ifrån min Faster och Syster.
Dit anlände jag sendt på qwällen; men det
oaktat så lade jag mig icke där, utan fortsatte
min resa, emedan jag längtade hem till min
hustru. På Degernäs fjerden hände den olyck -
an at något i seltyget geck sönder; och som
min skjuts gosse war för liten, at ensam kun -
na laga det bristfälliga, så måtte jag stiga upp
utur släden. Kölden war ytterst sträng, så at
jag så när hade förfröst mina händer innan
jag feck det så pass färdigt, at jag skul le kun -
na köra den återstående halfmilen hem. Efter
ungefär ./4. timma lyckades det mig at få det
färdigt, och resan fortsattes, så at jag kom
hem inemot klåckan 12. om natten, nästan
aldeles utfrusen. Hwad nöje och be hag war
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det då icke at genast få krypa i den warma
sängen till en öm och älskad ma ka!

Under min bortowaro hade följan de bref
inlupit. Ett ifrån Swåger Nils Jacob, som
lyckönskar till Son och till Arnäs för slaget;
med tillägg: ”med lycklig återkomst med
Pastoratet, hwarföre jag wist tror dig denna
gången wara förskont; men hwem wet hwad
Herren gör, eller hwar haren haf wer sin
gång.” Sedan Commissioner.

För en liten tid sedan hade jag skrifwit till
Swåger Jonas Gustaf i Stockholm, med för -
frågan, huru man borde förhålla sig, om man
wille låta införa något i Stockholms Posten?
med hwad wilkor sådant kunde ske? och hu -
ru, samt till hwem brefwet borde addresse- 
ras? &c:

Härpå bekom jag nu följande swar. Han
gra tulerar til Sonen och Förslaget. – ”Stac k -
ars Fröken Hendriette Stromberg; at Hon
skulle få koppor!” (N:B: jag hade skrif wit
derom. Äfwen må anmärkas, at han war kär
i Henne och hölpå skulle fria till Henne.)
”men det är dock tröstande, at de ej warit
mycket swåra, och at Hon börjat tilfriskna:
detta onda skulle en gång wara, och det huf -
wudsakliga beror på huru utgången blifwer:
skada om en så wacker Flicka blifwer kopp -
ärrig; men Hon förlorar dock ej något af sitt
wärde, hennes hjerta och sinnelag kan och
skall aldrig skadas af koppärr.

Om det är witterhets stycken, som du will
hafwa införde i Stockholms Posten, så sker
det utan betalning; men om det är andra små
anoncer skall det betalas med 3. styfwer för
raden, om du vill sändat med Posten, så
skrifwes utanskriften till Herrar Redacteu -
rer af Stockholms Posten, annars kan du
skicka altsammans till mig, som skall bestyra
om införandet, utan något namns uptäkt.”
Sedan hällsningar. &c:

Jag hade wäl tänkt på at låta införa något i
dagbladen, och till en början en eller annan
löjlighet; men at så betala för dem hade jag
hwarken råd eller lust till. Icke eller fant jag
mig hugad at skicka något till Swågern, som
jag wiste war nog fallen at criticera alt. En
gång insände jag ett löjligt bref; ”At Gud ha -
de bortkommit med skjöt och båt och all
redskap”, &c: om jag mins rätt, at införas i
Inri kes tidningarne eller Stockholms Posten
utan betalning; ty jag ansåg det för dem wara
behagligt, at få till sig insändt ämnen at
trycka i sina blad; Men jag såg aldrig till at
detta någonsin war infört i dessa blad; för -
modeligen för bristande betalning eller tyk -
te de, at det icke war passande, at i dessa blad
införa sådant: Eller ock kom aldrig mitt bref
dem tillhan da. Och sedan hafwer jag aldrig
gjort något sådant försök.

Likaledes hade ankommit en billet ifrån
Rector Sædenius i Piteå, med angelägna pap -
per, at tillställas wederbörande emot reci- 
pis se,54 som wärkstältes. 

Inemot Julhelgen, kom helt oförtänkt min
synner liga wän Nicodemus Bergstedt till
mig, som ganska mycket gladde mig. Han
hade rest ifrån Hernösand för att ännu en
gång hellsa på sina slägtingar i Pitheå, förr
än han skulle tillträda sitt nyligen wundna
Pastorat Räf sund i Jemtland. Hans warelse
hos mig war dock ganska kort; men wid hans
afsked förhölt han sig på ett sätt, som inner -
ligt gladde mig: Han stod en lång stund, och
betraktade min hustru med utmerkt akt -
ning och syn bar tillgifwenhet, likasom hade
han ej kunnat skiljas ifrån henne, så intagen
och rörd tyktes han wara af Hennes goda
egenskaper, dock sade han ej något synner -
ligt. Ja han tyktes likasom wara willrådig om
han skulle taga afsked eller icke. Förmode -
ligen önskade han att få skiljas ifrån Henne
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under ett ömmare eller dess wänskap närma -
re uttryckande namn, till exempel Bror eller
Cou sin, det han ej sjelf wågade föreslå; och
jag war nog tanklös at icke komma ihog att
tillbjuda honom sådant, och icke eller min
hustru, som dessutom så nyss hade gjort
hans bekantskap, och icke kunde förwänta
en sådan heder. Men jag för min del gladdes
innerligen att se honom sätta ett så högt
wärde på min hustru; ty jag kom straxt ihog
hans, i Hernösand, framstälta för mig så
smärtande fråga, hwarom se pag: 298. Denna
Boken, och tänkte derwid: Ser du nu min
Bror; att jag icke har någott ludder till hus -
t ru, som din framstälta fråga tyktes förutsät -
ta, och det gläder mig, att du sjelf inser, att
jag har mycket skäl att wara lycklig och nögd
med min hustru. Och må du nu wara öfwer -
tygad, att om du har hört något ondt rykte
om Henne, att sådant är en stor osanning.
Enteligen tog han afsked och reste. 

En ung bonde Anders Anders son på Teg,
som ofta geck hos mig för att få sig en sup
då och då; och som kanske någon gång gaf
mig någon knif, såsom smed, hade jag om -
bedit att få köpa en sommarskrin= halm
utaf honom, några år härförut, det jag också
feck. Jag hade flera gånger tilbudit honom
betalning derföre; men han swarte altid, att
han icke wille hafwa någon betalning der -
före; utan skänk te mig den samma; och jag
tackade honom för denna hans wälwilja.
Men nu 2. a. 3. år derefter kom han med häst
och skrinda och wille hafwa sin halm igen,
den han ock fick. Ingen ting kan wara för -
argeligare än sådana efterräkningar, af hwad
som en gång är skänkt; och då man flera
gångor har uppriktigt tillbudit betalning; –
Detta är icke den första erfarenheten af så -
dana efterräkningar. Denne Anders An ders
son, som dessa åren hade supit hos mig näs -

tan hwar Söndag, så att halmen derige nom
war innemot betalt, wille först synas heder -
sam, och skänka mig den; men kommer se -
dan och återtager den, samt trampar långt
hårdare skrindan än jag hade fått den. Jag
teg och fördrog altsammans utan att säga ett
enda ord, ty jag ansåg honom icke wärd att
påminna honom om hans skänk, utan war
nögd med, att hafwa lärt känna hans rät ta
Caractere.

XIII. Capitlet.
Af mångfaldiga ämnen.

Wåra barn wäxte och frodades, isynnerhet
dottren Anna Margreta, som ännu icke kun -
de gå. Denna hölt innerligen åf sin lilla bror
Jacob Erik; så at så snart modren hade upp
honom och gjorde honom fri ifrån sin linda,
så kom Systern genast masandes till honom
och wille ouphörligen caressera honom med
smekningar, klappningar och famntag; men
som hon icke förstod, at taga uti nog war -
samt och lent, så war hon högst beswärlig, så
at mamma hade möda at förwara honom, at
hon icke måtte skada honom. Imedlertid
war det högst roande at se huru innerligen
förnögd hon war öfwer honom.

Denna wår dotter war mera än halftannat
år förr än hon kunde gå, hwartill förmode -
ligen war orsaken, at hon war så mycket rädd,
så at hon intet wågade sig dertill. Men nu
togo wi oss före at lära henne gå på föl jande
sätt. Hustrun och jag satte oss midt emot
hwarandra, men först så nära at flickan wäl
nådde bådas wåra händer; sedan så långt at
hon med möda nådde wåra händer; widare så
långt at hon måste gå ett steg för at nå wåra
händer; och sedermera alt längre och längre;
så at till slut geck hon öfwer hela golfwet och
det inmom 2. a. 3. dagar. Och när hon då
märkte, at hon så kunde gå, så war hon der -
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öfwer så glad, at hon geck ensamt öfwer och
omkring gålfwet hela eftermiddagen ouphö -
ligen. Men dagen efter kunde Hon icke gå; ty
af det myckna gåendet dagen förut war Hon
blefwen så lam, at hon icke förmådde det;
och det drog ut 3. weckor der efter innan hon
åter förmådde gå.

Swärfar hade nu skickat häst till oss för at
skjutsa hem Swägerskan Babba Greta; äfwen
hade budet ett bref ifrån honom angående
en Commission, at låta skräda 1. Tunna korn,
och lofte skicka oss en skrinda hö åt oss, när
mjölet wore färdigt, at afhämtas. Sedermera,
at Swåger Nils Jacob hade warit sjuk. Och
sist Nyårs önskningar.

Ifrån brodren Häggqvist hade jag nu föl -
jande bref.

===. ”Walet i Arnäs aflopp som jag hade sagt
dig förut; Genberg feck hwarenda röst. Dock
får jag trösta dig der med, at bönderne hade
tykt om din predikan, så at, om ej Genberg
warit på Förslag, torde du säkert warit lyck -
ligare. – När jag bad dig söka Ramselle, så
wiste jag ej at Thelaus skulle söka prolonga -
tion, och hade ej det skedt, så tror jag at du
wid detta laget warit Pastor i Ramselle: Men
Herren förser wäl offret i sin tid.” Sedan om
Hans egna utsigter &c:

Efter Brodren Lindahls råd (Se pag: 359.
D: B:) hade jag sökt Indahls Pastorat, sedan
Arnäs Walet war förbi. Och nu feck jag ifrån
honom följande wänskapsfulla swar, som wi -
sar, at han tog wärkelig broderlig del i mina
motgångar.

”Oftast mindre behagliga nyheter! Rege -
ments Pastorn Hägström, samt Comminist-
rarne Huss och Aurén hafwa Förslag till In -
dahls Pastorat.” Han wisar sedan deras giltiga
företräden framför mig, och tillägger sedan.
– ”Någon särdeles anledning till underdåniga

beswär synes sig icke förete. Du kunde nu
skicka mig en ansökning till Njurunda; bila -
gorne hafwer jag förut.” Slutet.

Detta gjorde jag genast. 

Swåger Nils Jacob, som nyss war hem kom -
men ifrån sin Torneå resa skrifwer, at Swärfar
war sjuk, och at medicamenter icke wille
hjelpa, som war för oss en sorgelig tid ning.
Sedan om några Commissioner, angåen de
wargskins Pälsar och skinhandel.

I trenne bref ännu i samma månad fortfar
han at berätta om Swärfars fortfarande sjuk -
dom, och at jag måtte skicka dit ett omtalt
pulfwer ifrån Staden (som genast wärkstäl -
tes.) Sedan blott om hans commissjoner och
hällsningar. 

Morbror Widmark skrifwer i ett bref, at
jag måtte skaffa honom pulfwer för hans lil -
la dotter emot koppor; och äfwen om andra
commissioner.

Ett bref ifrån Collega Lorens Gadd i Pi -
l heå påminner om Enke=hjelpen till en
Made moiselle Hellén, som jag igenom Swå -
ger Johan Petter i Pitheå lät Henne tillställas.

I slutet af Februarii och i början af Mars war
min Swåger Johan Petter hos oss några da -
gar, altid sysselsatt med sina handels spe -
culationer. En af dessa dagar, då han war in -
begripen i samtal om sådana ämnen, talte
han om sin tillämnade Caffe handel. Nu bör
man märka, at Caffe den tiden war förbudit,
och således en contrabands wara. Han war
också nu nära at resa hem igen; hwarföre han
anmälte de Commissioner, som han önska -
de, at jag skulle expediera för hans räkning;
och ibland annat anmodade han mig om, at
bestyra om hans caffe, och dess afsändande
när det skulle anlända. ”Jag hafwer”, sade
han, ”så och så arrangerat derom; du behöf -
wer intet mera än gå till den och den, och
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ställ till så och så, så skall det alt gå braf.” &c:
Öfwer en sådan anmodan blef jag högst mis -
nögd, ja icke långt ifrån ond; och swarte
derföre i en högst mislynt ton: ”Nej kära
Swåger: förskona mig ifrån all befattning,
med ditt Caffe; ty det åtager jag mig wist
icke.” – ”Hwarföre det då?” frågte Han. –
”Jo”, swarte jag: ”det är ju förbudit at dermed
handla?” – ”Ja hwad gör det? Nog kan du det
göra ändock altför lätt, om du bara förhåller
dig”, sade han, ”som jag hafwer sagt dig.” –
”Nej det gör jag wist icke”, inwände jag; ”ty
det skulle se lagomt braf ut, at en Prest skul -
le ge sig till att befatta sig med Contra band
handel; och skulle swåger hafwa hjerta till,
at ställa mig i en sådan belägenhet, at jag
skulle för hans skull risqvera mitt goda
namn och rykte, medelst den alt för sätta
möjeligheten, at blifwa uptäkt, lagförd och
pligtfäld; Då jag finge bära skammen och
skadan och han sjelf wara fri; nej så galen
hafwer jag wäl ännu ej blifwit.” Då blef
också han misnögd och frågte mig med lika
sträf ton: ”Nå så will du låta bli då?” – ”Ja”
swarte jag: ”det will jag. Jag hafwer willigt
tjent Swåger hittils och är ännu willig och
beredd at tjena honom i hwarjehanda smått,
som jag kan och gårut med; men aldrig må
du wänta, at jag skall så wådeligt blottställa
mig sjelf för din skull, at snart sagt min he -
der och ära skall stå i sticket. Äfwen får jag
bedja Swåger, at han måtte förskona mig för
stora handels företag, som jag intet kan gå ut
med. Jag will gärna, om jag får, slippa at haf -
wa något bestyr om så stora Lin lass mera;
men om det kommer an på 5 a 8. pund mer
eller mindre, så will jag det alt för gärna göra;
ty det kan jag wäl gå ut med; men med hela
lass intet. Ty jag och min Far fingo slita
mycket ond med det sista Lin lasset, som af -
sändes; ty som det war så litet snö at lasset
nästan ständigt släpade på sten och bara

marken på en ojämn och stenig wäg ./4. Mil
långt ifrån byn till fjerden, så måste wi näs -
tan ständigt hjelpa hästen draga lasset; isyn -
nerhet upföre sunds backen, en stor och
brant kulle, som wi hade yttersta möda at
komma upföre; ett Lass af 50. [lispund] war
icke så lätt at få fram på en sådan wäg, hälst
hästen hade nog göra dermed på släta isen.
Dertill med hände mig också den maleuren,
at jag körde åf min fimmelstång på hem -
resan.” m:m: Härpå hade Swåger allsintet at
swara och samtalet slöts. Jag såg wäl at han
war misnögd med mitt afslag; men det feck
ej hjelpa; och jag insåg nog, at han hade gjort
sig säker räkning på mitt biträde i detta fall;
men nu slog honom det hoppet felt, och
denna afaire kunde komma till någon för -
ökning i omkostnaderne för honom, då han
nu måste tillita främmande, och dertillmed
lättare kanske uptäkt, åtminstone ådra ga sig
Handelsmännernas afwund och förföljelser.
Men alt sådant kunde icke jag nu hjelpa. och
Swågern feck lof at wara nögd med mitt
swar.

I medlet af månaden feck jag ett bref ifrån
honom, däri han höfligt tackade för sist och
anmodade mig om några wanliga smärre
Commissioner. Men om wårt hafda, nyss
omförmälta samtal nämnde han icke ett ord.

Det war icke blott sorg och oro öfwer min
Swärfars sjukdom och förmodade död, som
oroade oss, utan wår lilla Son insjuknade nu
också mycket häftigt och dageligen förwär -
rades så aldeles, at hans säkra död war ögon -
skenlig och oundwikelig. Min hustru skötte
honom med all omsorg outtrötteligen, och
sista dagen satt hon bredewid hans wag ga
med ett beklämt hjerta öfwer hans plågor,
som hon måste åskåda, hwilkas högd, den
20:de, woro så stora, at wi tydligen kunde se
hurusom hufwudskålen rämnade eller klyfde
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sig småningom ifrån hufwud smotet alt ned
till ögonbrynen, som börjades bittida på
morgonen och höltut till middagen då han
afsomnade i dödens långwariga sömn. 

Min Hustru lämnade änteligen sina tårar
fritt lopp, och lättade dermed något sitt
beklämda hjerta; och jag sjelf fant mig också
mycket sorgsen och oroad, ehuru jag sökte
dölja mina känslor; och det war icke blott
sorg öfwer Sonens död, som oroade mig; ty
med Guds skickelse i detta fall borde jag ju
wara nögd; utan den smärta min hustru led,
då hon satt wid waggan stirrande på sin
döende Son, helt stum och tyst, och föga
talande få ord, gjorde ett större intryck på
mig. Sedan wi då något litet hade hunnit
sansa oss, och jag hade sökt at trösta oss bäg -
ge med framställningen om Guds för syns
milda godhet, samt barnets sällhet i him -
melen, m:m: så kommo wi i ett förtroligt
samtal, Då jag ibland annat lät märka min
länge innom mig sjelf hafda förundran uti
följande ord. – ”Min wän! det hafwer något
ibland wäkt min förundran, at jag sedt dig så
litet eller föga smeka dina barn, eller prata
och jolra med dem, såsom mödrar wanligen
annars pläga göra, som ofta prata med sina
barn såsom wore de flera personer; jag haf -
wer wäl icke tykt illa derom; ty jag hafwer
tillskrifwit det dit naturliga tystlåtna lynne;
men det hafwer blott förefallit mig owäntat
och owanligt; och jag tillstår, at det wist
hade warit för mig hugnande, at se och höra
dig smeka dem och jolra med dem, som så
tydligt hade kunnat utmärka din kärlek till
dem.” Hon swarte: – ”Min kära du: Det är
wäl sant alt det där; men du känner icke
orsaken dertill.” Jag frågte då: ”Hwad skulle
wäl då wara orsaken till ett så owanligt
förhållande?” – ”Jo” swarte hon: ”det war just
för din skull, som jag icke hafwer wågat wisa

så lifligt min tillgifwenhet för wåra barn; ty
jag hafwer fruktat at dina ogrundade mis -
tankar emot mig skulle ökas och tiltaga, och
at du skulle tro, at jag blott derföre hyllade
dem, eftersom de tilläfwentyrs i din tanka
kunde tillhöra någon annan; derföre hafwer
jag i din närwaro nödgats dölja min kärlek
och tilgifwenhet för dem.” Så språkade wi
tilsammans helt wänligt och förtroligt, och
jag kunde derutaf inse huru hon på alt sätt
sökte wara mig till nöjes, och at förtaga mig
mina falska och obilliga mistankar, hwaraf
jag tydeligen borde kunna inse Hennes
oskuld och rena tillgifwenhet för mig allena.

Ungerfär wid samma tid dog också Kamrer
Öhrling; Hwarwid Doctor Næzen hade om -
sorgen och bestyret om hans begrafning.
Han kom till mig, och jämte det, at consu lera
med mig om begraf ningens tid och sätt &c:
så anmodade han mig om, at hålla ett Liktal
i Kyrkan wid hans begrafning. Han lämnade
mig också flera upplysningar, som hörde till
hans lefnad och Personalier, dem han dels
bättre kände än jag, dels igenfann ibland den
aflednes efter lämnade papper, hwaraf jag
updrog en kort teckning och mål ning af hans
lefnad, lärdom, Caractaire, tänkesätt och lyn -
ne, sådan som den finnes ibland mina pre -
di ko arbeten. Den var kort och enkel; men,
efter min öfwertygelse, san nings full. Sedan
blef jag icke widare anmodad om at hålla
sådana Liktal, om det war för det, at det war
så sällan någon sådan dog, som war af den
betydenhet, at man kunde öfwer dem hålla
sådana tal, eller kanske derföre, at jag icke
nog till behag kunde berömma den afledna;
och orsaken dertill ses pag: 364. och följande
denna Boken. Och mycket glad war jag at jag
slapp sådant, och det af samma skäl och
orsaker.
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I anledning af wårt nyss på förra sidan om -
förmälta samtal om bar nens hyllande och
hustruns anförda skäl eller fruktan för mina
mistankar, leddes wårt samtal lätt på min
hafda sinnes sjukdom; och som wårt samtal
war förtroligt och wänskapsfult, så berättade
jag ibland annat helt öppenhjertigt följande.
– ”Ja min wän: du skall tro, at det icke haf -
wer warit utan, at icke jag mången gång
mis tänkte det wår lilla dotter icke wore min,
hälst de stunder då mina mistankar woro
som häftigast, och min ångest som störst.
hälst förra året, när jag war på bröllopp i
YtterTafle, då jag, i min inbillning, tyckte
mig finna någon likhet emellan min dotter
och unga Handelsman Hindrick Bjuur, hwar -
om se pagina: 250. och följande denna Boken.
Min sorg och oro deröfwer war så stor, at jag
till och med bad Gud at han wille, igenom
döden, taga henne till sig; på det jag måtte
slippa, at i henne hafwa en dagelig på min -
nelse härom, och och en ständig orsak till
wäckelse af mina mistankar, plågor och oro.”
&c: – Min hustru swarte härpå: ”Huru ofta
hafwer också icke jag bedt Gud at barnet
måtte få dö, och derwid fält många tårar; ty
det oroade mig innerligen, at finna at mitt
barn icke skulle ärkännas af sin Far, som
kanske af den orsaken skulle hata barnet, i
hela hennes lifstid; derföre tykte jag, at hon
skulle wara mycket lyckligare, om hon i sin
späda barndom finge dö, utan at weta utaf
sin olycka.” Jag swarte: ”barnet kunde jag wäl
icke hata; ty det war i alla fall oskyldigt; men
dock, af de skäl, som jag nyss hafwer sagt,
hafwer jag wäl önskat at hon måtte få skiljas
ifrån werlden.” Altså hade wi båda haft en
och samma bön till Gud; men Herren fant
icke för godt, at höra den, utan lät barnet
lefwa oss till framtida glädje och tillfreds -
ställelse. Sådana förtroliga samtal bidrogo
ganska mycket till befästande af wår inbör -

des wänskap, kärlek och tillgifwenhet till
hwarandra.

Till Herr Comministern Sand i Arnäs hade
jag skrifwit, och omförmält, at jag icke hade
bekommit af honom bref om walets utgång
efter löftet. &c: samt berättade om Fru For -
sells sjuka tillstånd. &c: Derpå feck jag nu
swar, däri han harmas innerligen, at brefwet,
som han hade skrifwit i Sacristian war för -
kommit, oaktat han hade lämnat det i Post -
förarens egna händer i Täfra. – Han säger
sedan: ”Men jag är nog pickhogad få weta om
Genberg öfwersändt några resepenningar till
Herr Magistern, som han i min närwaro hade
skäligen förbundit sig till.” Beklagar sedan sin
stora Gynnarinnas sjuk dom &c: och hälsar. 

Detta brefwet war mig angenämt äfwen i
det afseendet, at jag deri hade ett godt witt -
ne om Genbergs löfte om resepen ningarne,
som jag ännu icke hade fått; men om jag
sedan skref och berättade något der om mins
jag nu icke. 

Ifrån Consistorii Notarien och Brodren Olof
Lindahl hade jag bref, med underrättelse, at
min Ansökning till Njurunda, som jag, en -
ligit hans anma ning, (se pag: 392. nyss förut.)
hade insändt, war i rättan tid inkom men;
men at upskof med Förslagets upprättande
war af Magister Widgren hos Konungen be -
gärt till dess walet i Lith wore för sig gångit.
Han upräknar sedan icke Mindre än 9. med -
sökande och tillägger: ”Du finner häraf, at
din apparence är nog liten.” &c: Slutet. 

Ett nog oroande bref ifrån Swåger Nils
Jacob ankom, i hwilket han, utom bekla gan -
det af wår Sons död, äfwen skrifwer: ===
”Wår Fars sjukdom tyckes aldeles icke bättra
sig; utan fortfar likasom tillförene, så at
ingen bättring tyckes wisa sig.” Beskrifwer
så dess art === och tillägger: ”så att Herren
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allena wet, om han mera kommer på benen;
åtminstone tyckes det wisa sig så, att om wid
sommarens ankomst han skulle qwickna,
det intet är at räkna på lång lifstid. ===. Wår
Mor går wäl mästedels uppe; men hon är
ändock icke frisk. – Dessutom hafwa wi en
piga illa sjuk, äfwensom Systrarne och jag
icke eller äro så aldeles friska; men hafwa
dock säkert hopp om att undgå sängen.” ===
Hällsningar &c: 

Detta nog bedröf wande brefwet wäckte en
ganska naturlig längtan och åtrå hos min
Hustru, at få råka sin så högt älskade Far förr
än han skulle dö. Derföre: så snart wår Sons
begrafning war förbi, så reste hon den 26. till
sina föräldrar, hwilka blefwo mycket glada
öfwer hennes oförmodade ankomst; hälst
hennes Far, som så oförtänkt ännu en gång
feck omfamna sin dotter medan han ännu
lefde. Hon drögde där till den 3. April, då
lämnade hon sin Far i hans sjuka belägenhet;
tog ett ömt afsked och kom hem; dock läm -
nade Herren honom ännu någon tid at lef -
wa; ty han återfeck sin hälsa och lefde ännu
flera år. 

I 6:te Boken pag: 721. och 750. har jag omtalat
en Soldate Enka, som propheterade om min
och min hustrus blifwande giftermål; men
hon war icke den enda, som sådant gjorde.
En piga Cathrina tjente flera år hos mina
Swärföräldrar, som i detta afseendet war
mycket mera märkwärdig, än som den först -
nämnde Anna Lena; Men jag har icke welat
omtala Henne förr än nu, för at på en gång
anföra alt hwad jag har at säga om Henne.
Under min frieri tid sednare gången; då jag
första gången begärde Flickan af Majoren, i
hwilket ändamål jag hade rest ifrån Gum -
boda (där Flickan qwarblef) till Nybyn, och
äfwen rest derifrån åter till Gumbodan och

så hem, Hade min flicka Söndagen derpå
rest hem till Föräldrarna för at gå i Kyrkan,
Då hade nyssnämde Cathrina språkat med
min Flicka ungefär som följer: ”Nå kära
Mamselle, mycken lycka till fästman! nu är
den rätta kommen.” Flickan swarade: ”hu ru
kan du säga sådant?” ”Jo!” fortfor Cajsa, ”jag
såg det straxt när jag feck se honom när han,
tillika med Majoren, kom till oss på ängen;
jag såg det på honom, at han redan hade friat
till någon af Mamsel lerna, men jag kunde
icke då ännu inse till hwilken af Eder, förr
än jag kom hem; Då såg jag straxt, at det wist
icke war någon af de twå hemmawa rande;
och när jag nu i dag feck se Mamselle, så såg
jag straxt at Hon war den samma. Jag för -
säkrar, at Detta giftermål kommer at gå i
fullbordan, och det icke länge till. Jag får
också säga det, at detta äktenskap i början
icke blifwer synnerligen godt; någon ting
sorgeligt och oroande kommer at hända och
förefalla, jag wet icke hwad; Men min kära
Mamselle, war icke rädd för det! detta till -
ståndet blir icke långwarigt, grufwa icke och
frukta icke at ingå detta äktenskap; ty jag
försäkrar, at sedan denna sorgeliga tiden är
förbi, så blir det icke allenast bättre; utan
också mycket godt.” &c: Och när wi åter
sommaren derpå, såsom gifta, hälsade på
Swärföräldrarna så hade Cajsa också något
sådant smått at säga; jag mins icke alt hwad;
och ibland annat: – ”Jag ser wäl at det icke
är braf för herr Magistern, det är något, som
trycker hans sinne; han är så nedtrykt, och
han går såsom ginge han under jorden, och
det såg jag straxt, så snart han tillika med
Majorn, kom till oss på ängen; Men min Fru
gif sig tillfreds och frukta icke för fram -
tiden, detta warar icke så länge, och som jag
förr hafwer sagt: det går öfwer och blir bätt -
re efter någon ej lång tid; derföre war till -
fredsstäld och tag mod och tröst till sig, och
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lägg icke de närwarande swåra om ständig -
heterna på hjertat, och sörg icke! det blifwer
så mycket bättre sedan.” &c: Och nu när min
hustru denna gången war hem ma hos sina
Föräldrar, yttrade hon sig: – ”Nu min Fru kan
hon wara glad; ty det swåraste för Henne är
nu förbi, och nu har förbätt ringen redan
börjat, och det blir härefter alt bättre och
bättre.” &c: Sådana samtal hölt hon med min
hustru så ofta wi woro resta till Hennes
Föräldrar; men jag kände det icke då, utan
min Hustru har sedan för mig om talt alt -
sammans. Till mig wände hon sig icke med
sina spådomar; ty hon war icke med mig så
mycket bekant, utan blott till min hustru,
som hon så mycket höltåf; och utan twifwel
bidrog detta hennes samtal något dertill at
tillfridsställa min Hustru, äfwensom Hen -
nes första samtal dertill, at upmuntra Henne
at gifwa mig sin hand, ehuru hon wist icke
satte nå got synnerligt wärde på sådana spå -
domar; utan mera föranleddes så wäl till det
ena som det andra af förnuftiga skäl och
wanliga och kloka bewekelse grunder; Men
mensklig hetens lynne är merendels sådant
at sådana spådomar dock nästan altid göra
något slags intrryck på hwar och en, utan at
man sjelf wet det, eller ens tror eller will tro
det. Ty menniskans fåfänga och nyfikenhet
lådar wid oss alla.

Dessa Cajsas spådomar hade icke till
grund de wanliga sätten; såsom spå i Caffe, i
kort, i händerna och i ansiktet, ehuru hon
ibland äfwen gjorde det för roskull, fast det
sistnämde sättet något fästade hennes up -
märksamhet; och aldrig kunde hon när hon
wille och behagade, eller när hon änkom der -
till påkallades, framställa sådana prop hetior;
utan det kom på henne oförtänkt, och skall
hufwudsakeligen bestått deri, at hon ibland
war visionair, eller föremålen före stältes hen -
ne lifligen för ögönen; med ett ord hon såg

saken på något sätt framställas för hennes
åskådning. Hon war wist icke willig eller fal -
len till, at utsprida eller omkringbära alt
hwad hon trodde sig hafwa sedt; utan war
klok nog at dölja det, hälst då hon war mind -
re bekant med dem som det angick, och i
synnerhet när hon trodde det wara skadeligt
eller farligt för den som det angeck, at få
weta det. Det war ock icke blott för andra,
som hon förutsade wissa händelser, utan ock -
så om sig sjelf eller hennes blifwande gif -
termål; som i sanning war märkeligt; ty hela
fem åren förut sade hon: ”den och den karlen
blir wist min man.” Oaktat den samma då
aldrig frågade efter henne, utan for och fria -
de än här och än där; Ja det till och med lyste
för honom första gången; och då hennes lag -
syskon då brydde henne och sade: ”Nå Cajsa
huru går det nu med dit hopp, då det har lyst
första gången för Soldaten Tryg ger i dag”, så
blef hon wäl något litet bekymrat och geck
ut, utan att swara derpå, och när hon efter en
liten stund åter kom in, så sade hon: ”Det må
lysa för honom så mycket det will, och han
må gifta sig huru han kan, så blir han likafult
min man.” Och det slog riktigt in: Lysningen
uphäfdes, och han blef sedan dreng hos
Swärfar, och efter gjord bekantskap och ett
års tjenst tillsammans giftade de sig till -
sammans. Uppå tillfrågan sedan, af hwad
anledning hon så wist och säkert kunde säga
att han skulle blifwa hennes Man, swarade
hon, at hon en gång hade sedt honom oför -
tänkt stå wid sin sida inför brudstolar, klädd
som Soldat. Likaledes kom hon en qwäll in
ifrån gården något bestört och förskräckt;
och på tilfrågan hwarföre hon war för -
skräckt, hade hon swarat: ”ach det blir säkert
krig innan kort;” och hennes anledning till
denna hennes förmodan war, at hon sade sig
hafwa sedt krigsHärar stå emot hwarandra.
Och i sjelfwa wärket, skall det samma tid, fö -
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ga felat, at icke krig hade utbrustit emel lan
Swe rige och Ryssland i anledning af då wa -
rande Thronföljarens Gustaf Adolphs mis  -
lyckade frieri därstädes.

Jag hafwer anfört alt detta för at så myck -
et bättre kunna gifwa mitt omdöme der -
öfwer. Huru alt hwad hon hade förutsagt om
mig och min hustru hafwer gått i full bordan
hafwer man sedt af denna min lef wernes be -
skrifning ifrån mitt frieris början till detta
år. Således likaså litet som man bör sätta tro
till spådomar, signerier, widskep pelser och
själens inbilnings foster, likaså litet bör man
förkasta alt sådant utan en noggran philo -
sophisk granskning. Nu som ingenting är för
oss så okänt, som wår själs indre dolda för -
mögenheter och egenskaper, som blott ge -
nom flera onekeliga erfarenhets exempel
kunna blifwa oss bekanta, så hörer det ju en
philosoph till att istället för at förkasta alt
utan urskillning, söka utgrunda, utreda och
urskilja hwad som kan wara blotta widskep -
pelser, förwillelser, och imaginations spel,
eller hwad som kan wara själens naturkraft,
gåfwa eller förmögenhet eller anlag i någon
sådan stund då hon är i något tanke=le -
dighets tillstånd eller i någon mån lämnad åt
sig själf, utan att af de utwärtes sinnen wara
synnerligen sysselsatt; och likafult i wakan -
de tillstånd. Just en sådan tyckes denna Caj -
sa hafwa warit, som icke i detta fall be rodde
af sig sjelf, eller egit upsåt eller beslut, utan
såg helt oförtänkt hwad hon berättade; lika -
som hon också efter sitt gif termål skall al -
de les, eller till det mästa, hafwa förlorat den -
na sin förmögenhet. Flera af sådana exempel
skulle jag kunna upgifwa, om icke det afwe -
ke ifrån mitt ämne; Och just denna wägen
till granskning om mennisko själen går
Ljung i sin Ande=lära;55 fast han ofta der wid
gör nog förhastade och wågade giss ningar.

Medelst bref ifrån Consistorium blef jag nu
förordnad, at wid skeende Allmänna Bewill -
nings Taxering med Första Fögderiet i Wes -
terbotten den 17. i denna Månad, wara en af
Deputerade å Ståndets wägnar och Förrätt -
ningen biträda. 

Å den utsatta dagen infant jag mig på
stället, och hade förut gjordt mig wäl kunnig
och hemma uti Taxerings Förordningen. Då,
ef ter aflagd ed, Öfwerlägningarna företogs
och wid frågan om hwad Herr Prosten Nort -
man i Bygdeå borde betala, jag icke hörde, at
nå gon annan af Taxerings männen nämde
om en wiss punct i någon af Förordningens
Ar ticklar, efter hwilken han borde betala
mera än föreslagit war, så gaf jag anwisning
på samma punct, med på stånde, at den sam -
mas innehåll också måtte tagas till grund
wid nyssnämnde Prosts Taxering och han
således borde betala så och så mycket mera
än före slagit war, hwilken min anmärkning
all männeligen bifölls och ärkändes rätt wara.
Likaledes, och om jag mins rätt war det sam -
ma gång, föreföll en fråga om wissa In  hy -
sesmän och deras hustrur, hwilka båda taxe -
rades, men efter min tanka, enligit en annan
paragraph, borde hustrun wara fri. Men här -
utinnan emotsades jag af alla. Jag sökte wäl
medelst båda ställens jämförelse öfwertyga
dem om rättheten af mitt på ståen de; men
förgäfwes. Och efter en stunds twistande
härom och då jag mäkte at intet slut wille
blifwa härpå, så sade jag: ”Hwad är det nö -
digt at wi längre härom twista? jag är ju öf -
wer röstad, och saken är ju således af gjord;
men jag går icke ifrån mitt påstående, som i
protocollet må intagas.” Och dermed sluta -
des den frågan. Men året derpå när anmärk -
ningarna kommo ifrån Cammar Colle gium,
blef det afgjort at mitt påstående war det
rätta.
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Twenne bref ifrån Swåger Johan Petter, an -
lände nu; deri han tackar för under rättel sen
om min Sons död; ”det är wäl sådant”, säger
han, ”som för momentet kan oroa; men efter
din tanka tror jag äfwen at såret kan wara
snart läkt.” Sedan relaterar han om at han
efter min begäran hade betalt Enke=hjel pen
för mig till Collega Gadd. &c: === ”Anmäl
min respect och kärliga hällsning till din
hustru; bed henne ej lägga Sonens förlust på
samwetet, hon kan näst sig sjelf, tro på dig
för recryteringen.” === Det öfriga angeck
blott wanliga Commissioner.

Min hustrus Cousin Erik Turdfjäll, som
nu bodde hos min Swärfar, skref mig till,
som följer: ”För den ynnest Cousin behagade
wi sa mig, jämte det profiterande i bota ni-
qven, hwaraf jag hade nöjet begagna mig
under Cousins wistande härstädes i somras,
får jag aflägga ödmjukaste tacksägelse” &c:
Han önskar sedan at nästa sommar få samma
nö je. Han anhåller sedan at jag af Doctor
Næzén måtte låna åt honom några Clavers
noter at afskrifwa, samt at hos Bokbindaren
uttaga och betala några notböcker; det jag
också gjorde och skref upp i Swärfars räk -
ning och på det sättet feck jag mitt igen. 

Herr Magister Pehr Wattrang, Densamma
som är nämnd p: 265. D: Boken. war nu an -
kommen till Herr Prosten Hofverberg för at
wara hans ständiga Adjunct, och jag feck nu
en billette ifrån honom med begäran, at få
byta predikotur med mig till näst påföljande
Söndag, för at på en gång bortgöra inträdes
predikan på båda ställen; som bewiljades. 

Om min Sons död hade jag också skrifwit
till min Swåger Jonas Gustaf i Stockholm.
Likaledes hällsade jag honom at Fröken
Hendriette Stromberg mådde wäl. Och i
anledning af hans yttrande om denna Frö -
ken i sitt sista bref; (Se pag: 389. denna

Bo ken.) såsom också wid hogkomsten af,
hurumycket och hjerteligt han älskade Hen -
ne hwaraf han för oss icke gjorde någon
hemlighet, så tog jag mig frihet at såsom
wän och slägtinge framställa några wälmen -
ta råd i detta ämnet, hwilket jag gjorde i så
höfliga ordalag som jag kunde, och ibland
annat, at han måtte taga sig tillwara, at han
icke så altför hårdt måtte fästa sitt hjerta till
Henne, at ju icke han skulle kunna, med nå -
gorlunda lätthet och utan synnerlig smär ta,
sakna Henne om olyckan wore så stor at
hans åstundan icke skulle äga framgång &c:
Och slutade jag med dessa orden: – ”Dock
när antager wäl ett kärt hjerta goda råd! jag
har dock talat som en wän i största wäl -
mening.” &c: 

Härpå feck jag nu swar deri han, efter några
præludier om sitt drögsmål, skrifwer: ”Om
de goda råd du ger mig skulle jag kunna hålla
en hel predikan, så god som kanske du sjelf
någon gång i bråskan sammanskakat: men
det lönar ej mödan. Det enda jag kan säga dig
är at dit bref innehåller ej ett enda ord, eller
en enda tanke, som jag icke noga öf wer wä -
gat, som mitt förnuft 1000:de gångor sagt
mig; och hwartill hjertat altid swart: Tig du
gamla flinthårda förnuft; du ljuger hwart enda
ord, och om du ock hade rätt skall du ändå tiga;
men till slut skall wäl någondera segra, får se
hwilkendera det blir. ===. Jag kommer ej till
Wästerbotten förr än i med let af Julii. Din
Wän.” &c: Häraf ser man, at han wäl icke
aldeles har illa uptagit mina råd; men dock
icke eller kunnat aldeles mis tycka dem.

Ifrån Swåger Johan Petter en liten billette
om en Psalmbok at uttaga hos bokbindaren.

Mitt fick=uhr, som jag köpte som Stu dent,
hade jag alt till denna tiden behållit, och
som det nu började blifwa nog osäkert, så
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sålde jag borrt det på en Auction, och köp te
ett annat af Uhrmakaren Widmark, det jag
ännu i dag har qwar (år 1821.) och som än nu
är hjelpeligt.

Nu hölts också Auction i Matts Ner pinska
Huset, där äfwen några kor skulle säljas. Och
som min hustru wille bortsälja en af wåra
kor, som war både liten och af sämre sorten
och köpa en annan i stället, så före slog hon,
at wi skulle sätta wår ko på samma auction
och ropa in en af de andra i stället. Detta bil -
ligade jag och geck derföre genast till Auc -
tionisten och bad honom om till stånd, at
också få ditsända min ko, som bi fölls; då jag
också bad honom derom, at han måtte först
borrtsälja min ko före de andra, på det jag
måtte få se huruwida min ko skul le låta sälja
sig någorlunda utan min skada, och sedan
huruwida jag skulle inropa en annan eller ej;
ty geck icke min ko bort, så kunde jag icke
inropa den andra, emedan jag icke kunde
föda flera. Detta lofte han iakt taga. Auction
företogs, och då kona fram hades, så lät han
husets ko gå först; jag trod de då at det skedde
för at undwika nå gon observation och at min
ko skulle blifwa den andra; Men auction med
husets kor fortsat tes. Då förstod jag at han
hade glömt både min begäran och sitt löfte,
och jag blef mycket bekymrad; ty den ena
kon efter den andra geck bort utan at jag
kunde ropa på dem. Änteligen när 2. a 3. kor
woro sålda, så frågte Auctionisten mig tyst
hwarföre jag icke ropte på kona? Då jag
swarade lika tyst: ”Jag kan icke ropa på dem
förr än jag får se huruwida min ko går borrt
eller ej; war der före god och låt nu min ko gå
först.” Hon hades då fram och såldes efter
önskan. När då åter en af husets kor fram -
hades så ropte jag helt oskyldigt på henne
med de andra; men när alla andra upphörde,
så höllt Herr Handelsman Bränström ändock
i helt ihär digt; och jag märkte tydligt på ho -

nom, at det skedde endast utaf illwilja emot
mig; ty jag wiste säkert, at han ingen ko
behöfde och icke eller war det blott för det
han war ibland arftagarena och således icke
blott för at öka priset; ty jag märkte säkert at
han war upretad. Nu at uphöra at ropa kunde
jag icke; ty utan ko kunde jag icke wara och
den ena, som ännu war qwar, war mig icke
till nöjes; jag nödgades derföre fortfara till
dess jag änteligen feck kon, men uppstegrad
öf wer höfwan, hwilket jag wist icke hade
wän tad af Bränström, som skulle wara en af
mina bästa wänner; och jag undrade hög ligen
hwad som nu kom åt honom, at han skulle
wara så ogen emot mig. Då han då änteligen
slutade och lämnade mig segern, sade han
såsom half ond: ”Detta skal wara för intri -
gerna;” Så at han icke blygdes, at offenteligen
gifwa tillkänna; at han med flit och af ren
afwoghet hade så förhållit sig. Och då förstod
jag straxt, at han hade märkt mitt tysta sam -
tal med Auctionisten, och då han icke hörde
dess innehåll, så trodde han, at någon hemlig
komplott oss emellan före hades till någon
olaglig förmån för mig wid auction, de andra
till förfång. Men dömme hwar och en redlig
och rättsint menniska om i detta mitt för -
hållande war den minsta intrig eller olag -
lig het; Ty at jag icke wille at allmänheten
skulle weta, det en min ko äf wen war på den
Auction, war ju icke något ondt uti, aldra -
minst någon Komplott till någons förfång; ty
min ko stod ju at skådas af alla, och hwar och
en hade ju frihet at ro pa eller icke ropa på
henne, hälst hennes egenskaper woro rede -
ligen uppgifna. Jag upptog alt detta hans för -
hållande med ett tyst tolamod, utan at swara
honom på hans nyss anförda yttrande; och
jag aktade honom icke wärd, at någonsin se -
dan förebrå honom det samma. 

Som jag ofta nog i mina snäfwa wilkor be -
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höfde låna pengar, så war jag också nu i
behof deraf. Jag reste derföre till Obola för
at af Bonden Johan Michaels son få låna
circa 20. R:D: ty jag wiste at han hade god
tillgång deraf. Jag kom dit och anmälte min
begäran; men feck afslag: dock för at för -
modeligen wisa, at han wille wisa sig hjelp -
sam eller ock något tillfredsställa mig och
mildra det obehageliga i detta afslaget, så
skänkte han mig en blank Riksdaler, sägan -
des: ”Efter Herr Magistern hafwer gjort sig
mödan at resa hit, så war god och håll tillgo -
do detta lilla.” Jag tackade och emottog gåf -
wan; men afslaget på min begäran smärtade
mig dock mycket; ty jag war nödig derom för
at afbetala en gammal skuld; och jag war
frestad at icke emottaga gåfwan; men då jag
besinnade, at han trodde sig hafwa dermed
wist mig sin wälwilja, och ett nekande skulle
synas wara en Kapris af mig och ett förakt af
hans gåfwa, samt jag sjelf war så mycket i
behof deraf, så emottog jag den. Jag måtte
dock ursäkta honom; ty han wiste at jag war
fattig och mistrodde förmodeligen, säkert
icke min redlighet, utan min förmåga at be -
tala; och utan twifwel hade han wäl af
många blifwit bedragen, hwilket naturligt
wis wanligen gör menniskan mistrogen.
Dessutom kände han säkert icke mitt sätt at
wårda Crediten, dermedelst at jag aldrig
lånte stora summor och war högst angelägen
at på utsatt tid betala, hwilket jag alltid gjor -
de; och till ett likadant behof behöfde jag
ock nu pengar. Jag reste så hem för at höra
mig om på ett annat håll. 

En dag denna tiden stodo wi i wår port till -
lika med wår lilla dotter. Det war en Söndags
eftermiddag och ganska wackert wäder. Med
nöje åskådade wi de många promenerande
sällskaper. Wår lilla dotter gaf sig då till att
gå ut på torget och wi tillät henne det för att

se huru långt hon skulle wåga att gå ifrån
oss; tänkandes: hon wänder wäl om när hon
blir rädd. Men Flickan, som fant sig mycket
road af denna promenaden, fortfor att gå allt
längre och längre såsom en helt liten docka,
för oss mycket behaglig att påse. Men när
hon kom mitt emot stora gatan fruktade wi,
att någon kunnde komma åkandes, eller nå -
gon hund komma rusandes på henne och
skräma henne; ty ropte wi åt henne, att hon
skulle komma tillbaka. Hon wände straxt
om och började häftigt gråta; antingen hon
då fruktade för bannor, eller af räddsla, då
hon såg sig wara så långt ifrån oss. Hon kom
så fort hon orkade och gret hela wägen; och
wid ankomsten tröstade wi henne, så att hon
gaf sig tillfreds. Detta hennes förhållande;
att genast lyda wår kallelse fägnade mig
ganska mycket, såwida det war ett säkert
prof på hennes lätt bögda sinnelag, eller na -
tur anlag, hwarpå jag äfwen förr hade haft
sådana bewis; hwilket hon ock alltid sedan
ådagalade i det hon war mycket lättbögd och
lättagad. 

Så ofta jag hade tillfälle, så stal jag mig ut at
fiska; nu for jag också ut, och som jag gjorde
allahanda försök, som jag möjeligen kunde
komma ihog, så hölt jag mig en gång wid
Degernäs bys Skaholm=ängen; där war en
liten grund insjö, utur hwilken en bäck af 4.
a 5. famnars bredd lopp ut i fjärden öfwer
denna bäck, som war kort, satte jag nåra
langner 3. a 4. och som jag förmodade at fisk
hade ingått i denna lilla sjö, så tänkte jag jaga
honom ut igenom bäcken, i förhoppning at
då få honom på lagnerna. Men jag nögde mig
icke med, at med båten fara och skrämma
fisken, utan såwida sjön war grund, så klädde
wi åf oss jag och pojken, som jag hade med
mig och wadade i wattnet twärt öfwer och
långs åt hela sjön, som war 2. gårdstomter
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lång och en bred, i förmodan, at jag på det
sättet bättre skulle kunna skrämma ut fis -
ken; men följden af alt mitt stora beswär och
hela mitt bemödande och wadande i wattnet
alt upp till midjan och magen, och slutet af
hela min stora förhoppning war 1:o at jag
feck 2. a 3. små abborrar, hwaröfwer jag blef
helt flat, och 2:o at jag sedan, och som wärre
war, feck så ond i bröstet och blef så hes, at
jag knapt kunde förrätta mina ämbets
göromål, och det drog länge ut innan jag åter
feck min wanliga röst igen. Och på det sättet
at fiska försökte jag aldrig mera.

Jag har förut nämnt, at wi af fartyget wand -
ringsman merendels, när det kom hem ifrån
Stockholm, kunde få circa 1. a 2. skel span -
mål eller salt; men nu, eller en af dessa som -
rar, fingo wi af Herr Handelsman Erik For -
sell 1. hel Tunna salt när hans enskilta fartyg
kom hem utifrån med en saltlast. Om äga -
rena af alla hemkommande fartyg hade wa -
rit så hedersamma, så hade det för oss warit
en god inkomst.

Enligit sitt löfte i sitt sista bref, (Se p: 408. d:
B:) ankom Swåger Jonas till oss ifrån Stock -
holm, och drögde hos oss några dagar, och
reste så norrut för sina ämbets förrättningar
skull. Och jag mins icke så noga, om det war
wid fram= eller återresan, eller ett annat år,
då Han war hos oss, som han tog sig före at
pröfwa mig i latinska språkets talande, i det
han började ett samtal i det språket, och då
jag det märkte swarte jag honom i samma
språk och fullbytte honom56 så alldeles, at jag
gaf honom alsintet efter, om jag icke i någon
mån öfwerträffade honom. Han sade också
derföre till slut: ”Åh du reder dig wäl nog ut
hörer jag.” Det gladde mig åtminstone, at
hafwa haft tillfälle, at låta honom höra, at
jag icke war alldeles en sådan idiot, som han

hitintill hade trodt sig hafwa anledning at
tro. Och jag märkte med nöje, at min hustru
med glädje och wälbehag åhörde oss, då hon
förnam, at jag just icke blef alldeles swarslös.
Jag hade wäl en eller annan gång förmärkt,
at han hade ett nog lågt nedstämt omdöme
om mina insigter och kunskaper i det han,
hälst i början, klandrade ett eller annat af
mina skriffel, och besinnade icke, at alla så -
dana icke härröra af okunnighet, utan sna -
rare, ibland af tankens hastiga flygt före pen -
nans fart, och ibland af ett flygtigt min ne,
och deraf härflytande osäkerhet, som me -
ren dels war fallet för mig; och det war ock
ofta orsaken dertill at jag ej gärna wå gade
yttra mig i det språket, af fruktan för mistag
i hast, på det jag icke måtte gifwa folk an -
ledning till löje deråt, eller at tro mig wara
swagare än jag wärkeligen war i mina kun -
s kaper; och aldraminst hafwer jag warit fal -
len, at igenom swassande tal och öfwer lästa
talesätt wilja lysa såsom lärd ibland folk;
utan jag war häldre tyst. Widare om mitt
lynne se pag: 14. 5:te Boken. Nyss om nämnda
Swågerns klander på mina skriffel lämnade
jag just icke aldeles obetalta; ty wid skeende
collationer af hans protocoller, an märkte jag
ock några hans skriffel, dock likasom utan
någon afsigt eller rapor på ho nom, till dess
han gaf tillkänna något mis nöje deröfwer,
hwarefter jag ej mera låddes se dem, nögd at
hafwa ådagalagt, at han föga bättre än jag
war fri ifrån sådana fel. 

Min Swärfar war nu icke allenast återstäld
till hälsan, utan wi fingo också ifrån honom
ett bref, som helt oförmodat underrättade
oss om at han hade nyligen warit rest till Skä -
lefteå, dit han af Doctor Ström hade wa rit
bjuden at biwista, så wäl den Nya kyrkans
inwigning därstädes; som denna Doctors in -
ställelse i Pastors Ämbetet. Han sade sig haf -
wa bjudit Biskoppen at resa in till sig på dess
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hemresa, men han war icke säker om han
skulle komma eller icke, ehuru han icke
bodde långt afsides ifrån wägen. Han för mo -
dade också LandsHöfdingens Baron Strom -
bergs ankomst till samma tid, hwarom han
beder min hustru oförmärkt göra sig under -
rättad. Och ifall af detta Herrskaps resa, så
bjöd han oss tillika med wår lilla dotter till
sig samt at också då köpa och medhafwa
åtskilliga drikswaror, men om Baron Strom -
berg icke ärnade resa så skulle sådant icke
köpas, utom twå kannor franskt win. Men i
alla fall wäntade han ändock wår säkra an -
komst till utsatt tid. 

Baron Stromberg reste icke; men wi afreste
med wår lilla dotter circa den 4. Augusti och
woro mycket wälkomna, isyn nerhet wår lilla
flicka hos Morfar. Biskoppen kom icke. Och
efter at hafwa roat oss där en wecka, så reste
wi åter hem igen. Wår lilla dotter war ytterst
road af alt det nya hon såg i wägen och af
skjutts gossarne som sprungo bredewid och
som plockade hjortron kartar åt Henne.

Jag war denna tiden rest till Strömbäck i fis -
ke ärender; då jag ofta låg hos min wän Gab -
riel Fluur. Tillfälligt wis wäcktes sam talet
om Obola Landets wikar och uddar wid
Wästra fjerden: Jag begärde derföre ./2. Ark
papper, ”så skall jag snart”, fortfor jag, ”rita
upp alla dess stränder; och wästra fjerdens
skär och holmar.” Det skedde: och så snart
jag hade det färdigt, uppwiste jag det för de
närwarande. Inspektor Fluur, yttrade sig då
då straxt: – ”Det war då owäntat så precist
och wäl träffadt; Bror borde afrita hela Umeå
fjerd.” Detta war första anledningen till mi -
na Chartor, som jag sedan förfärdigade; ty
straxt derefter gjorde jag början med detta
arbetet; och hwarom framdeles mera.57

Men hans Fru lärer icke alltid warit så nögd
med dessa mina fiske resor och min inqwar -
tering hos henne, wid sådana tillfällen. Ty,
som jag sedan feck höra, så hade hon brum -
mat med sin man deröfwer, att jag, som låg
ofta i skogen och på alla stränder, lätteligen
kunde nedsmutsa hennes sängkläder &c:
men han hade swarat: ”Åh lappri! det bety -
der ingen ting. Och om också något litet så
wore, så är Bror Stenberg min wän; jag kan
icke derföre förneka honom, att ligga hos
mig när han kommer.” Denna Fru war känd
före att wara mycket elak med sitt folk, knor -
risk och brummande; ty war wäl detta hen -
nes kink emot min inqwartering hos henne
intet något owanligt; men det oaktat förtröt
det mig dock något litet. Det war wäl sant att
jag låg ibland i skogen; men dock alltid på
rena ställen, ja ibland på hårda berget, då icke
något lämpligare ställe fans; och då jag der låg
klädd i mina fiskare kläder, som jag sedan tog
af mig och påklädde mig någon litet bättre
utanpå råck; när jag geck upp till Bror Fluur,
så tycktes jag just icke så mycket nedsmutsa
hennes sängkläder. Hon torde dock tyckas
hafwa något skäl till sitt misnöje; ty som jag
under ljustrandet stod i röken, så kunde wäl
han lätt tränga sig inpå mitt lintyg, hälst om -
kring halsen, och detta kunde wäl wara det
enda möjeliga att smutsa Hennes säng kläder;
men det kunde wäl dock icke mycket betyda.
Det hände wäl ock ibland, att då jag midt i
natten kom till Bru ket, och icke wille i otid
wäcka någon på Herregården, och war trött
och behöfde hwila, så lade jag mig på någon
bänk i glas hyttan för wärman skull; men som
jag, som sagt är, sedan påtog en utanpå råck,
så war faran för nedsmutsning icke bety dan -
de. Jag teg dock alltid härom, när jag war på
Bruket, och stälte mig såsom jag aldrig ha de
hört det minsta: Dock gjorde denna under -
rättelsen så mycket, att jag sedan undwek att
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fara till Bruket, om möjeligt war, och häldre
låg på något skär. 

Brodren Häggqvist skrev mig nu till och
berättade at Han hade sökt Rectors Syslan i
Umeå, och frågar mig om denna Stations be -
skaffenhet. ”Sysslan”, skrifwer han, ”lärer wa -
ra nog beswärlig, och kanske fordrar en mog -
nare man än jag är.” Han frågar sedan om där
fants Ämbets gård i Staden, samt hwad jag
tyckte om denna hans dessein? Han fort far:
”Lönen lärer wara ansenlig; men jag är aldeles
främmande på orten, och nå gon gif termåls
speculation har jag icke eller än nu.” Han talar
sedan om Förslaget till Resele, och skrifwer
sedan: ”Din ansökning blef ej in lämnad, af
den anledning, at du skall utlåtit dig, at du ej
wille wara Rodling i wägen. War detta sant?”
Berättar så at hans Pastoral exa men hade wäl
aflupit, och att han fick ett approbatur cum
laude. === Åt skilligt om andra befordringar
och Hällsningar &c:

Hans mistroende om at wara Syslan wu x -
en wisar at han icke war för mycket egen -
kär; ty det kan knapt gifwas någon, som
bätre hade kunnat den sköta. Jag beswarade
straxt brefwet med alla de uplysningar som
han hade begärt. Och angående frågan om
min afsägelse af Förslaget till Resele till Rod -
lings bästa mins jag nu icke mera om det war
sant. Och sist betygade jag min stora fägnad
deröfwer, at jag skulle få en så god wän till at
bo så nära mig.

Twenne bref hade jag ifrån Swåger Nils
Jacob i det förra, utom en Commisson, be -
rät tar han, at säden där war totaliter bort -
 fru sen, ”så at jag”, skrifwer han, ”knap past
tror det wi få 3. a 4. Tunnor dugligt korn ef -
ter när mare 8. Tunnors utsäde.” En oroan de
ny het; och det är swårt at bo i ett sådant
Climat och ställe där en enda natt kan så
aldeles förstöra det bästa hopp och för wän -

tan. Det sednare brefwet angeck blott Com -
missio ner.

I October feck jag också 2:ne bref ifrån ho -
nom: Det förra war blott en annonce, at han
hade fått hwad jag hade skickat honom &c:
Och i det andra, underrättar han oss om, at
Pigan Cathrina, som är omtalat pag: 401. föl -
jande denna Boken, skulle stå brud med sin
Soldat Trygger, præcist, såsom hon sjelf för -
utspådt hade; samt at min hustrus Farbror i
Torneå hade fått skiljas ifrån werlden.

Likaledes ett bref ifrån Swåger Johan Pet -
ter, som blott war swar angående 2. Com mis -
sioner, som jag hade anmodat honom om.

Samt ifrån Swåger Jonas Gustaf, som
tackar för sist hos oss och berättar om sin
lyckliga framkomst till Stockholm, samt om
ortens dyrhet &c: 

Assessor Pehr Forsell i Westerhiske hade
nu, igenom döden förlorat sin Fru, och efter
henne hölts en storståtelig och hederlig be -
grafning. Mycket folk war dertill bjudit och
äfwen till att spisa qwäll. Lands höf dingen
Baron Stromberg war också där och många
andra; och jag war också kallad. Man trak te -
ra des styft äfwen wid bordet om qwäl len.
Men där upkom en häftig dispute om Kan -
tens philosophie och lära, som snart ur artade
till at wara tædiöse. Denna högst förkasteliga
lärobyggnad war nyss blefwen bekant hos oss
dock blott till namnet ännu. Jag för min del
hade aldrig hört det minsta af den sammas
innehåll förut, utom det lilla som Lector
Huss i Hernösand anförde ibland sina oppo -
sitioner wid min disputations act, af en af
hans sattser eller moral princip, an gående
wiljans maxime; (Se p: 285. D: Bok:) som jag
då icke en gång wiste wara en ny moral prin -
cip, och likasom en hörnsten till en ny phi -
lo sophisk byggnad, icke eller hade hört Kan -
tens namn ens nämnas. Det war Nådårs Pre -
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dikanten Erik Edling, som isyn nerhet war
innerligen förälskadd i detta Kantens nya
systeme; men motsades af oss alla; isynnerhet
af vice Pastor Häggström; och som de båda af
naturen woro häftiga och heta, isynnerhet
Edling, så öfwergeck dispu ten snart till ett
tædiöst och högst förargeligt gräl; och så
snart jag det märkte, så tystnade jag och hade
icke lust at widare deruti deltaga, såsom en
sak, som nu mera aldeles icke war passande
eller anständigt wid ett sådant tilfälle; ty de
skreko högt öfwer hwarandra, och förstörde
alldeles det allmänna nöjet och målron, och
höllo ut dermed oaflåteligen, så att knapt nå -
gon annan feck tala ett ord wid bordet. Detta
kunde ej annat än wäcka ett allmänt misnöje
och för argelse, i synnerhet märkte jag at
LandsHöfdingen Baron Stromberg war högst
mis nögd deröfwer. Jag och några andra på -
minte dem wäl, at sådant icke war nu pas -
 sande, och at de derföre borde upphöra och
icke förstöra den allmänna ron och åstad -
kom  ma förargelse i sällskapet; men det hjel p -
te icke; antingen de då i sin ifwer icke hörde
oss, eller ock icke kunde eller wille häjda sig.
Änte ligen slöts måltiden och man steg upp
och skingrades; men icke desto mindre fort -
satte de ändock sitt gräl för sig sjelfwa en lång
stund, till dess man allmänt började resa hem.
Jag feck ock sedan af nå gon som straxt der -
efter hade warit hos LandsHöfdingen, höra,
at han war högst mis nögd öfwer ett sådant
owäsende, och att han aldrig förr hade öf -
werwarit ett sådant oskick, hälst wid en
begrafnings Måltid. Likaledes hade han ytt -
ratt sig att alla de andra Pres terna hade
härwid wanwettig uppfört sig; men Magister
Stenberg war den enda af dem, som war an-
ständig, och förhölt sig så, som man wid ett
sådant tilfälle borde förhålla sig. Lika ledes
hade han sagt, at detta grafölet ha de så all -
deles förtagit honom lusten, at nå gonsin me -

ra biwista sådana, eller derme delst blott ställa
sig at öfwerwara ett sådant oljud mera. Och
denna föresatts hölt han också troget; Han
war aldrig med på någon begraf ning mera.

Den 10. Mårtens dagen woro wi skäligen
allmänt samlade i Åbergska huset, för at gra -
tulera Brucks Patronerna Mårten Grahn, och
där fira Mårtens dagen. Där geck för öfrigit
mycket gladt och muntert till i all wänskap
såsom wanligt wid sådana tillfällen; Men
Herr Magistern Johan Samuel Hofver berg
tog sig före, at förmå mig at dricka mera än
jag wille. Mitt wanliga sätt at wara wid såda -
na tillfällen, war at söka wara måttelig, och
derföre drack jag aldrig mera än 3. a 4. glas
när jag feck någon längre tid på mig; det will
säga hela eftermiddagen. Men Hofver berg
kom ofta och wille förmå mig at dricka, och
påhittade alla möjeliga utwägar at förmå mig
dertill, ja till och med sökte at truga mig. Jag
undwek honom ofta och geck ur det ena
rum met i det andra för at slippa hans efter -
hängsenhet; men efter en liten stund, så
igensökte han mig åter och alt mer och mer
enwist wille truga mig at dricka. Jag märkte
då, at det war hans upsåtliga före satts, at
försöka, at få mig till at dricka mig omkull,
eller åtminstone wäl plakat; Lika som In -
spector Holst en gång. (Se pag: 78. d: B:) Om
nu detta hans uptåg war hans eget påhitt,
eller om han war dertill anmodad af några
andra närwarande, kunde jag icke ut röna;
åtminstone syntes ingen som deltog i hans
bemödande. Nu som han hwarken an tog
skäl eller reson och jag såg, at jag aldrig feck
någon fred för honom så beslöt jag, at me -
delst ett färmt steg afwisa honom ifrån mig.
Wi stodo midt i salen ibland den all män na
samlingen och Bruks Patron Mårten Grahn
den äldre war också närwarande, som war
egenteliga husbonden i huset, detta stäl te jag
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till med flit, på det mitt tillärnade anslag
måtte hafwa så myck et kraftigare wärkan. Så
snart Hofver berg åter enwist tru gade mig
med hotelse at slå öfwer mig på kläderna om
jag icke wille dricka, så gjorde jag mig helt
alf warsamt ond, och sade: ”Det är då wäl
högst otidigt af dig Bror, at jag intet skall få
hafwa fred för dig! Är det derföre, at du will
göra alt dit till at förstöra mitt nöje och
twinga mig at gå härifrån, och då wär den
haf wer warit så god at wilja se mig hos sig
och will wisa mig sin wälwilja; är det wäl då
tillständigt och skickligt at du så skall för -
följa mig! Eller huru? Bror Grahn, jag will tro
at då du will se dina gäster hos dig, så will du
wäl ock säkert at hwar och en skall få njuta
all den frihet som han önskar hafwa?” Detta
gjorde jag så mästerligt, både till röst, min,
och åtbörder, at hela sällskapet trodde mig
wara alfwarsamt ond. Alla de närmaste
omgåfwo mig genast för at söka blidka mig,
och Hofverberg föll straxt till föga och sade:
”Nej kära Bror, blif intet ond! jag menar wist
icke illa emot dig!” Och Bruks Patron Grahn,
som altid stammade något när han hade
druckit, war högst mån om at tillfredsställa
mig. och sade: ”Gif dig till-till-till=freds kä -
ra Bror Jag-jag-jag will wist icke an-an-annat
än at du-du-du skall få haf-hafwa din full-
full-fullkomliga frihet” &c: Men för at ännu
mera styrka alla i den tankan, at jag war
wärkeligen förtörnad, så fortfor jag: ”När
hwar och en annan får dricka efter behag
och godtycko, hwarföre skall ock icke jag få
njuta samma frihet?” Detta gjorde jag huf -
wudsakeligen i den afsikt, at jag också i en
framtid måtte wara förskonad för slika för -
följelser, som också lyckades mig; ty jag har
altid sedan blifwit för sådant förskonad.
Sedan war jag icke swår till at blidka, såwida
altsammans war blott tillgjort hos mig. 

I sällskapet war också Herr Expeditions
BefallningsMan Fjällström ifrån Nordma -
ling, en ganska munter och talför man, som
kunde prata sju stugor fulla: han war full
med infall och löjligheter, så at han ensam
kunde roa hela sällskapet; också stod aldrig
hans mun igen. Denne war i en half dock
wänlig dispute med någon; och i det samma
han sade sin mening, så öpnades dörren, och
Capell Predikanten Herr Fredrick Tingval
ifrån Degerfors, trädde långsamt in i salen.
Då Fjellström, så snart han feck se Tingval i
dörren, utan at det minsta stanna i den flö -
dande farten af sitt tal, sade: ”Ja si där kom -
mer Doctor Luther, han känner det wäl han,
och skall intyga sanningen af mitt påståen -
de.” Och i sanning war ock Tingval icke olik
Doctor Luther så wäl till kropps ställningen,
som i ansiktet. Och genast märkte Fjel l -
ström denna likhet fastän han aldrig hade
sedt honom förr, icke desto mindre kunde
han genast så fritt yttra sig om honom,
såsom hade han warit en gam mal bekant;
sådant war hans fria och glada lynne; tungan
geck för honom som lärk wingen, om det
war med en bekant eller obekant, det war för
honom det samma; men han tänkte allsintet
ont dermed. Men Tingval, som aldeles icke
kände hans lynne blef misnögd öfwer detta
hans yttrande, troendes at han på Spe kal -
lade honom Doc tor Luther och började gräla
med Fjellström häröfwer men han kom icke
långt med ho nom; ty innan Tingval hant tala
2. a 3. ord, så hade den andra sjufalt fullbytt
honom, sägandes: ”det kan wäl icke wara nå -
gon smädelse at finnas wara lik med Doctor
Luther;” samt slog hela disputen i badinage.
Tingval fortfor ändock at wilja gräla längre
häröfwer, men han måste snart nog sluta.
För min del tyckte jag, at Tingval icke hade
mycken orsak, till at wara misnögd häröfwer.
Det war wäl sant, at såsom aldeles främande
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kunde wäl ett sådant yttrande just i det han
öpnade dörren förefalla något stötande; men
sedan han hade fått höra den andras ursäkt
och förklaring så hade han dermed bordt
wara tillfreds, och icke fortfarit at gräla
längre deröfwer. 

Om jag mins rätt så war det wid samma
tilfälle som jag till Herrar handlande fram -
stälte följande fråga. – Min gamla kappa,
som jag köpte ny i Åbo när jag blef Prest,
började nu blifwa nog gammal och brun; ty
samrådde jag med Hustrun, om icke jag
skul le kunna wåga på, at hos Herrar Hand -
lande anhålla, at af dem gemensamt få en
kappa, såwida jag icke mägtade med at sjelf
skaffa till ett så dyrt plagg; och det beslöts at
jag på detta kalaset skulle åtmins tone göra
försöket. Derföre emot slutet af kalaset, när
alla hunnit blifwa wäl glada och muntra, så
framstälde jag min begäran unge fär i följan -
de ordalag; och först till wärden i huset:
”Skulle icke Bror wilja wara god och, hos sina
medbröder Herrar hand lande, be ford ra mitt
bästa i en sak?” – Han: ”hwa-hwa-hwad wore
det då?” – Jag fortfor: ”Her rarna hafwa altid
warit goda och hedersamma emot sina
Prester, och jag har också fått njuta deras
godhet i många afseenden; Men nu är jag i
behof af en ny kappa, och Bror känner mina
snäfwa wilkor: jag har intet råd till at köpa
mig en sådan, och min gamla börjar blifwa
nog sliten och brun; täktes Bror således wara
god och öfwertala sina Herrar medbröder, at
gemensamt del taga i denna kostnad, så blir
den icke mycket känbar för hwar och en då
de äro så många.” Han uptog min begäran
mycket wälwilligt; omfamnade mig hjerte -
ligt, och sade: ”Ja Bror! du-du-du skall wist
få; det-det-det war wäl, at-at-du påminte
derom ty si du-si du” (hans wanliga ord -
språk) ”wi kunna icke känna dina behofwer,

och detta är mycket lämpeligt. Å si du, wi-
wi-wilja gär na understödja wåra Prester;
isynnerhet när de äro oss till nöjes och be -
hag; derföre ska-ska-skall du wist få det du
har begärt.” Han wände sig sedan till sina
medbröder och pro ponerade saken, hwilka
alla gåfwo sitt williga bifall dertill; och jag
aflade, så höfligt som jag kunde, min tack -
sägelse derföre. Och innan wintern kom
feck jag tyget, Camlotte de Brussell, till en
mycket hederlig och 3/4. skuren kappa,
hwarföre jag sedan feck tacka dem. Hwad
som härwid föreföll mig owäntat war den
innerliga wälwilja hwarmed han om fam na -
de mig, som icke annat kunde än in ner li -
gen glädja mig; ty jag hade tyck förut, at
detta huset hade altid hyst någon afwoghet
emot mig, hälst Bruks Patron Åberg i sin tid,
alt ifrån det jag waldes till deras Prest, hwar -
om se pag: 556. 5:te Boken och följande; men
Gamla Farbror (så kallades han allmänt)
Mårten Grahn war dock altid den bästa
emot mig af alla Compagnoner, det feck jag
ärfara efter hans död. Det war wäl sant, at
han nu, då han hade druckit, war i ett gladt
och godt lynne; men hade han haft någon
wärkelig afwoghet emot mig förut, så hade
han wist icke omfamnat mig så hjerteligt.

Ett bref ifrån Swåger Nils Jacob innehölt
blott Commissioner, och ett dito ifrån Swå -
ger Johan Petter af samma dato, som, utom
en Commissions förlopp för mig, omförmä -
ler at han emot Jul ärnade komma till oss för
at resa till Ångermanland. Och sist: ”hälsa
din hustru, at jag skall wid min ankomst, om
möjeligt är, hafwa åt henne en glas napp.” &c:

Swåger Jonas Gustaf skickade i bref sin
Dombok för år 1800. och beder mig inlämna
den på Lands Cancelliet i Umeå. Liljeblads
Flora58 sände han mig som kostade 1. R:D: 20.
sk: som war mycket wälkommen.
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Ännu ett bref ifrån Swåger Nils Jacob, som
tackar för Commissjonernas wärkstälig het.
Och berättar, at han hafwer bestält någ ra
små blecksaker hos Bleckslagaren åt wår lilla
dotter.

Min Farbror Lars Ström i Torneå skrifwer
i sitt bref, at han skulle afsända sin Son Fred -
rik såsom betjent med Fru Dyhr och beder
mig underrätta honom huru han borde up -
föra sig, samt huru och hwarest han borde
hälsa på sina Slägtingar, at waka öfwer hans
upförande medan han wistades i Umeå. 

Han kom således till oss, och som han första
gången hälsade på mig som slägtinge och han
tillika war min Fadder Son, så insåg jag, at
han borde få något af sin Gufar; Men hwad
skulle jag gifwa honom; derom hölt jag och
min hustru en lång conference; ty penningar
hade jag icke hwarken till at gifwa eller köpa
något åt honom, och i huset hade jag icke
eller något af det wärde som kunde passa,
emedan jag nödwändigt behöfde sjelf alt det
som kunde wara tjenligit; så at wi woro i
mycket bryderi. Änteligen gaf jag honom
min gamla swarta fårskins respäls, som jag
ifrån mina Student år hade haft; och war
ännu mycket wäl brukbar, och som just war
passande åt honom på hans hemresa i winter
kölden; fast jag mycket wäl hade behöft
honom sjelf på resor i Socknen, men det feck
ej hjelpa, han måste få den. 

Swärfar skref mig också till och berättar at
Swärmors Syster dotter Albertina Lemke (Se
p: 666. 6:te Bok:) hade rest till Wasa och fått
där en god tjenst. Han skrifwer sedan, at han,
med resande Soldater till Österbotten hade
sändt pengar till at köpa Spanmål, men blif -
wit där med båten infrusna och kommo
landwägen hem utan spannemål; och fortfar
sedan: ”Detta deras förhållande är så mycket

känbarare, som jag af mitt hemman detta år
ej har fått det minsta, som kan anwändas till
föda, annat än ett usselt bröd för tjenste -
folket öfwer wintern och ej längre. I an -
seende härtill === så begå så med Inspector
Holst at jag kunde få handla af honom någon
tunna af Kronans spannmål === det han
torde kunna göra utaf sina spill kappor. Jag
will omöjeligen härom tillita Herr Lands -
Höfdingen. === här i Socken fås nu intet
något korn för pengar.” Slutet. 

Man ser häraf i hwad swår belägenhet en
enda köld natt kan bringa och störta en
hemmans ägare här å orten, där sällan några
privata spannmåls förråder finnas, hällst en
stånds Person, som blyges, at upptäcka sin
nöd, såsom allmogen, som kunna wända sig
hwart som hälst där hjelpen kan finnas, det
han icke altid kan komma åt. 

Swåger Johan Petter skickade oss en medel -
måttigt stor men mycket wacker postlins
Soppskål; den han skänkte åt min hustru,
den wi, med en tillbörlig tacksägelse emot -
togo. Förmodeligen tykte han wäl, at han
nästan för mycket hade tillitat min be red -
willighet såsom Commissionär; hwarföre han
nu wille wisa mig sin ärkänsla; och det war
gifwit, at en likadan ärkänsla ford rade, at jag
icke eller framdeles skulle tröttna med hans
många Commissioner. 

Ifrån Cousin Erik Turdfjäll ankom ett
bref angående ett förloradt betsell; och
sedan nyårs önskningar.

XIV. Capitlet.
Börjar Nyåret; slutar med 
Holmö resan.

Sjelfwa Nyårs dagen skref Swåger Jonas
Gustaf till mig och yttrar sig deri således: 

”Utom at önska Swåger ett godt nytt år,

Fadder Son.
Cit: p: 429. 
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godt Pastorat på det ingångne Nya Seclet, (ty
på ett annat blir det för sent) med mera godt
och förträfligt, har jag just ingen ting at sä -
ga.” Han ordar sedan om sitt myckna arbe te,
ringa förtjenst och den dyra tiden i Stock -
holm m:m: Han talar sedan om Konung Gus -
taf IV. Adolphs resa igenom Wester botten,
norromkring såsom wiss och säker: Han war
då i Österbotten, men tog åter hem farten
öfwer Ålands haf. Sist skrifwer han: ”Om
bröderna äro i Umeå och Kungen ej passerat,
så säg dem, at om tillfälle så gifwes kunde de
orda litet åt Stromberg för min räkning, de
weta nog om hwad jag skulle skrifwa till
Baron, men är nästan för stursk at be honom
om något. I sig sjelf kan det ej wara wärdt at
tala om hela saken.” Slut.

Saken angeck, at han önskade få accorde -
ra Landshöfdinge Sysslan af Baron Strom- 
berg.

Swåger Johan Petter skref ock utom Ny -
års önskningar at han icke kunde resa till oss
för Kungens förwätade ankomst skull; samt
om en Commissjon. Swåger Nils Jacob skref
at han och Systrarne skulle snart hälsa på
oss: Systrarne för at dansa och han för at
skinna. Anmodar mig at i medlertid handla
räfskin &c: och säger sist at Konungen wore
hem rest. En klen wers stump gjordes öfwer
Stålbergs Syster Maglena extempore och fin -
nes under N:o 77. i mina poëtiska arbeten.

I slutet af Månaden hade wi det nöjet at
få se Min Hustrus båda Syskon hos oss tillika
med Hennes Bror Johan Petter, kanske ock
Nils Jacob, eller hade han förut rest söderut.

Och straxt efter deras hemkomst fingo wi
ett tacksägelse bref ifrån Swärfar så wäl för
deras nöjsamma wistande hos oss, som för en
renstek och litet lappsik, som wi hade skick -
at dem. Dessutom en Commission, som jag
skulle öfwerlämna åt swåger Nils Jacob när

han skulle återkomma ifrån sin långa resa. 

Förut har jag omförmält huru som min Hus -
t ru stod mycket wäl hos Fröknarna Strom -
berg, hwarföre hon då och då blef kallad till
dem till sällskap på eftermid dagar na, och
ibland war jag med och ibland icke. En dag
denna tiden war hon också kallad dit men jag
war hemma. Jag wäntade henne hem före
qwälls målet; men hon kom icke. Hon spisar
qwäll där, tänkte jag, och kom mer wäl sedan,
hwarföre jag geck till sängs och wäntade
tämmeligen långt till klåckan 10. men ännu
förgäfwes. Då feck jag af pigorna höra, att det
war Assemblé den qwällen. – Jaså tänkte jag:
då hafwa Fröknarna dragit henne med sig dit;
och det är lagom wäl eller wettigt af Henne,
att få löpa bort ifrån sin man honom owet -
tande, hon hade ju kunnat skicka mig åt -
minstone ett litet bud derom, så hade jag
sluppit att så här ligga och ängslas hellt alle -
na! Och nu upwäktes åter alla mina förra
griller, hwarifrån jag nu en god tid hade warit
tämmeligen befriat. 1000:de mistankar upp -
stego åter i mitt sinne: Hon får wäl nu fritt
råka sina, som hon löper efter m:m: tänkte
jag Intet släkte jag ljuset, men kunde icke sof -
wa icke eller läsa, fast jag nog försökte sådant;
utan min oro och ångest blef allt swå rare och
swårare. Mångfaldiga högst smärtande tan -
kar, den ena mera tryckande och oroande än
den andra, flögo om hwar andra i min själ,
och om hwilka jag framdeles skall tala. Än -
teligen omkring klåckan 4. eller 5. kom hon
hem och wille hälsa på mig som wanligt; men
jag skjöt henne sakta ifrån mig, utan att säga
ett ord; ty jag förmådde icke tala, samt wände
hufwudet till hälften ifrån henne. Då hon såg
min ångest sökte hon på allt sätt, att försona
mig, och bad att jag måt te förlåta och tillgif -
wa henne; men sådant gjorde allsintet intryck
på mitt sinne; ty jag ansåg Henne uppsåte -
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ligen hafwa förbrutit sig emot mig och nu
sökte igenom smil och smicker innästla sig i
min wälwilja igen, och således kunna dölja
sitt falska hjerta emot mig; och jag ansåg
derföre allt för att wara en ren och grof för -
ställning hos henne, och ännu hade jag icke
förmått att tala ett enda ord med Henne. Då
hon såg att ingen ting wille hjelpa eller blidka
mig, så geck hon i barnkammaren efter wår
lilla dotter och bar Henne till mig, att hon
måtte wäcka min wälwilja och faders ömhet
emot sig, och hon således likasom skulle bed -
ja för sin Mor, hwarwid Min hustru sade: ”om
icke mina böner kunna beweka dig, så lått dit
barn wäcka en förlåtande känsla emot Hen -
nes Mor;” Men detta hennes steg hade en helt
widrig werkan emot hwad hon hoppades, ty
tänkte jag: detta är ju att drifwa förställ -
ningen till sin högsta högd, Hon har hört ur
Romaner, att detta skall wara ett godt medel,
att försona sig med sin man; ty har hon welat
göra det samma för att så mycket lättare
förwilla mig, derföre sade jag: som woro de
första orden jag kunde säga: ”kära tag bort det
oskyldiga barnet och lägg det i sin wagga.”
Sedan frågte jag hwarföre hon hade warit så
länge borta? – Då hon swarte, att Fröknarna
wille nödwändigt hafwa Henne med sig; och
hon kunde icke förr än de fara derifrån.
”Men”, fortfor jag: ”hwarföre skickade du då
icke bud till mig i går aftse derom?” och hon
ursäktade sig dermed, ”att hon hade ingen att
skicka.” Jag måste således efter hand glömma
hela saken; och bad henne komma i säng;
men kalt blef hon emottagen. 

Likaledes ifrån Swåger Johan Petter ett
bref, som skrifwer: ”Af upriktigaste hjerta
får jag nu nöjet aflägga min ödmjukaste
tacksägelse för mitt sednaste agreabla wis -
tande uti min Brors hus; tacksamheten skall
ewigt hos mig förwara minnet af de till -
bringade glada dagarne.” === Något om

Umeå Damers Conversation med tillägg;
”Men frågan är ännu oafgjord, om man ej är
lyckligare där man hwarken emottager eller
utdelar smicker, som torde hända oftast är
ingen mening med.” Sedan om hemresan. –
Till slut: ”Med Herr Åström, sänder jag en
Soppskål med dertill hörande fat, som jag
will anmoda dig at be din hustru hålla till go -
do.” &c: Slut. 

Altså hörer det hit hwad som om Sopp -
skålen på förra bladet skrifwit är. 

Jag hade skrifwit till Swåger Jonas Gustaf
och ibland annat anfört en begäran ifrån
Bonden Nils Thomæ son i Wester Hiske, at
i Stockholm advocera för honom i hans sak
emot LandsHöfdingen Baron Stromberg
angående något ängsstycke. Härpå feck jag
nu swar, som jag will utförligen här anföra
för at wisa Swågerns tänkesätt i detta afse -
endet. 

=== ”I förwäg tyckes du hafwa känt in -
nom dig, at din Commissjon ifrån Nils Tho -
mæ son icke skulle lyckas; denna känsla
bedrog dig icke eller. – Utan at ingå deruti
om bonden har rätt eller orätt, torde du sjelf
finna, at jag icke, utan at med skäl kallas
mindre hederlig karl, skulle, i den ställning,
hwaruti jag befinner mig emot Baron Strom -
berg, kunna åtaga mig en sak emot ho nom.
Om Nils Thomæson sjelf wisat mig så myck -
en godhet, så mycken höflighet, och förtro -
ende, som jag åtnjutit i Barons hus, skulle
han med mycken rätt fordra, at jag icke för
winsten af ett litet arfwode skulle biträda
hans wederparter emot honom. Han skulle
med mycken billighet fordra detta af min
erkänsla, af min heder, och denna hans ford -
ran wisar hwad jag nu bör göra. Men skyl -
digheten fordrar, at om jag ej kan eller will
hjelpa den jag är förbunden, bör jag åtmins -
tone icke skada honom. Hwad jag hittils
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gjort i denna sak har jag gjort för min Sysla,
och jag tror ej, at Nils Thomæ son har skäl at
förebrå mig något; där min Syssla uphört är
jag lämnad mig sjelf, och min egen böjelse,
(Swåger hade som vice Härads höf dinge ran -
sakat och dömt i denna sak men huru? mins
jag icke.) mine pligter såsom enskilt men -
niska, och jag följer dem lika troget, som
Embetsmannen fullgjorde sina. Desse pligter
kunna ej tillåta, at för winning skull arbeta
emot den, som förut gjort mig godt, och som
ännu gör det. Du måste så ledes säga Nils
Thomæ son, at han må se sig om någon an -
nan, på mig kan han ej räkna, icke derföre, at
han twistar med högsta sty res man i Länet,
utan derföre, at han twistar med den, som jag
är förbunden; detta måste du säga honom, på
det han ej må bedragas af ett fåfängt hopp
och kanske inbilla andra, at jag är hans man.”

Detta gjorde jag också, och han hade all s -
intet at inwända emot så ädla tänkesätt. 

Swåger Nils Jacob omförmäler i bref, at han
hade afsändt 2. skrindor hö till mig en ifrån
Swärfar och en ifrån honom, och framdeles
skulle han sända den andra. således war mitt
beswär med Commissionerna wäl betalt.
Han ber mig skicka något smått, som han
ha: glömt hos mig.

Ifrån Farbror Ström i Torneå hade jag
bref, som, jemte tacksägelse för begåfningen
till hans Son, (Se p: 424. D: B:) äfwen beder
mig at skaffa honom beskrifning om linsåd -
den och dess sköttsell, som en hans wän
hade bedt honom om. Det jag också efter -
kom. 

Nu war åter min kära hustru färdig – och
beredde sig till att falla i barnsäng, som
också inträffade den 15. i denna månad. Hen -
nes arbete war wäl swårt efter wanlig heten;
men Gud ske lof, det warade icke länge och

aflopp lyckligt; En Son war den framburna
frukten, som i dopet blef kallad Jonas Gus -
taf efter Morfar och yngsta Mor bror. På
högra benet befans ett födelse märke, likt en
liten rotta; En sådan hoppade ur ett skåp på
hustruns högra ben; som hon blef rädd. Be -
synnerligt, att slikt skall hafwa en sådan
påfölgd. Min hustru tillfrisknade ock fastän
långsamt, dock lyckligen, till min stora gläd -
je. Wår nya Prost döpte barnet. 

Härom notificerade jag i bref så wäl Swärfar
som Swågrarna &c: och i brefwet till Johan
Petter tackade jag tillika för Soppskålen. (Se
förra bladet.)

Jag hade också wid samma tillfälle hos
Prosten Hofverberg anhållit om permission
till en tillärnad resa till Swärfar och nu feck
jag bref ifrån sagde Prost at han gärna gaf
sitt bifall dertill, allenast jag kunde så för -
anstalta, at någon imedlertid wille åtaga sig
at förestå min Syssla, och at jag äfwen an -
mälte saken hos Contracts Prosten Nort -
man. Men resan kom icke at ske, jag mins nu
icke så noga hwarföre, förmodeligen för bris -
tande vicarius, eller för hustruns sjuk dom
skull. 

Ibland de swar, som jag på mina annoncer
om min Sons födelse, feck will jag först
anföra Jonas Gustafs. i Stockholm. Det lyder
så: 

”Wärkeligen gapade jag icke en lång stund
då jag feck Swågers sista bref; men jag gapade
endast för at med så mycket mera beq wäm -
lighet kunna gapskratta, sedan jag feck rätt
på härftråden. Denne lilla unga werlds bor -
gare, som hälsade mig med mitt eget namn”,
(jag hade så skrifwit om ho nom) ”wiste jag i
början icke, hwarifrån jag skulle söka upp,
men fann snart, at han hade sitt ursprung
ifrån samma håll som wi alla, ehuru han an -
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ländt några år sednare till sällskapet. – Nå så
wälkommen du lilla kajman;59 men i förwäg
skall jag gifwa dig twenne råd: Lär dig aldrig
at skrifwa eller tro dig at lefwa der med, som
din älskelige morbror; och se aldrig på flickor,
som din högtärade Morbroder. Ty ser du: om
du icke iakttager detta, så hjelper det aldrig,
du må bli aldrig så skicklig, aldrig så bra karl;
du skall ändock wara en stympare, en stacka -
re; pennan ger dig icke watten och bröd: Och
flickorna mysa åt dig en tid, och sedan skratta
de, och göra narr af dig. Se där i för hand en
läxa åt den lilla Jonas Gustaf, som den stora
ty wärr för sent får lära, och af hwilka den
sednare kanske ej eller står at plugga i den
lillas Hjer na, om man ock skulle börja med at
lägga in den förr än någon hjer na ännu
hunnit kom ma uti hans lilla hufwud.” 

Sedan något uti Politiken, och slutet.

I anledning af denna hans gifna lexa får jag
omnämna; at då han gjorde försöket at til ta -
la Fröken Hendriette Stromberg, om hwil -
ken och hans kärlek till Henne jag har nämnt
pag: 407. och 8. denna Boken, så feck han
genast ett fullkomligt afslag, hon blef sur
och butter och wiste honom sedan näs tan
fullkomligt förakt, då han feck ärfara, at
Hon ägde sina stora kapriser, och icke war så
aldeles en Engel som han, i ett sitt bref, an -
fört pag: 388. och 389. denna Boken.) och at
mina wälmenta råd icke så aldeles woro at
förakta. Jag mins ej så noga när detta hände,
men lärer wara skedt när han sist war hos
oss, hwarom se pag: 413. d: Bok: När han då
kom hem till oss war han mycket flat och
nedslagen, men ock tillika med skäl för trä -
tad på henne; ty sade han (N:B: Han dolde
ingen ting häraf för oss.) ”at hon gaf afslag
kan jag ej mycket säga om; men at hon wiste
mig sina nycker och kapriser och så tydligt
förakt, det hade jag icke wäntat af Hennes

wett; ty at en karl begär en flicka står ju
honom lika fritt; och han bewisar henne
redan en heder dermed, och derföre hafwer
han också rättighet at fordra allmän höf -
lighet tilbaka oaktat det afslag hon behagar
gifwa; och det är just då som en sådan höf -
lighet är mäst nödwändig, emedan det är just
derigenom hon bör wisa, at hon har belef -
wenhet, werld och umgengs wett.” Och just
så war också mitt tänkesätt härom ty fastän
Swåger icke war hwarken Adels man eller
Baron, så hade hon derföre icke bordt wisa
honom ett sådant förakt. Ifrån denna hän -
delse härledde sig säkert hans warning i för -
wäg till min lilla Son. 

Wår lilla dotter war nu blefwen så pass stor,
att hon ibland feck följa med oss på visiter på
wäl kända och mindre granlaga ställen. En
dag hade wi gått till Faster Burgerus, och wår
lilla dotter war med oss, den hustrun hade
klädt nästan för mycket grann, Det war wäl
icke dyrbart, men lyste dock i ögonen, kläd -
ningen war hwit eller hwitaktig, med ljus -
röda band bundna i ros omkring armarna &c:
som mycket wäl klädde flickan. Jag nämde
wäl att detta war för mycket pråligt; men jag
wille ändock icke nödga min hustru att för -
ändra barnets klädnad; utan hon bör nog få
hafwa någon liten ro med sitt lilla barn. Der
war också några andra främmande, och Flick -
an gjorde just uppseende ibland dem; ty hon
förekom alla mycket täck och hygglig, och
isynnerhet kunde unga BruksPatron Morten
Grahn ej se sig nog mätt på henne. Och jag
måste tillstå, att en målare, som hade welat
måla en Engel hade knapt kunnat wälja läm -
peligare föremål dertill. Och oskuldens  re -
naste drag lyste i hennes ansikte. Tro icke att
blott egenkärleken talar detta hos mig; nej
opartiskheten leder wist min penna. – O! att
menniskan i alla sina dagar kunde bibe hålla

Korgen.
Cit: p: 597. 

D: Bok:
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samma rena oskuldsfullhet; men ty wär re
den förswinner snart. Och jag tillstår: att ald -
rig har jag sedt min dotter så intagande som
den gången.

När min lilla dotter Anna Greta såg, att jag
alla weckor feck och återsände avisor ifrån
och till HandelsMan Wall; så wille hon också
göra så med. Nu hade hon af mig fått en
gammal latins bok till leke; utur henne ref
hon par tre blad i sänder och gaf åt barn -
pigan, med begäran, att hon skulle bära dessa
avisor till hennes samåldriga Stina Lena Wall,
och war hon alltid så nögd och glad när hon
på det sättet hade fått skicka henne avisor;
Pigan lofte så göra; men stoppade dem endast
bakom några tallrickar i hyllan. Detta fortfor
så länge till dess ingenting war qwar af bo -
ken. Till slut feck hon se, att alla hennes af-
sända avisor ännu lågo qwar i hyllan, der öf -
wer blef för henne en så stor sorg, att wi hade
all möda, att åter trösta henne. För detta gri -
nande eller gråtande kunde jag alldeles icke
bestraffa henne; ty jag insåg tydligt; att hon
gret icke så mycket af förargelse öfwer att
pigan icke hade burit bort dem, utan me ra
för det, att Stina Lena icke hade fått det nöjet
att få dessa avisor ifrån henne, och så ledes
icke kunnat inse den innerliga wäl wilja och
wänskap hon dermed hade welat wisa henne.
Det war således utaf goda och beröm liga
böjelser som hon sörgde; och der före sökte
wi också trösta henne.

Helt oförmodat fingo wi denna tiden en helt
owäntad främmande, nämligen Bataljons
Predikanten Schmaltz ifrån Råneå eller Ne -
der Calix, min hustrus första Fästman; som
nu reste till Hernösand för at taga Pasto ral
examen. För min del war han hwarken full -
komligen wälkomen, ej eller illa ansedd;
dock kanske hade jag häldre sedt, at han al -

deles hade uteblifwit; och med min hustru
förhölt det sig säkert på samma sätt. Ty ehu -
ru deras frieri warade i 7. år, så hade hon
dock aldrig haft någon synnerlig böjelse för
honom, och derföre, då jag det wiste, så war
jag tämmeligen tillfredsstäld, och kunde så -
ledes lätt nog bemöta honom med allmän
höflighet och wänskapsfult. Min hustru sade
sig flera gångor försökt, at upphäfwa deras
förbindelse, men blef altid bewekt af hans
enträgenhet och wisade sorg. Men hwad som
sluteligen åstadkom någon liten kall sinnig -
het dem emellan war, at min hustru icke wil -
le ingå detta Ektenskap, om icke han i för -
wäg säkert wille lofwa at framdeles un dergå
Pastoral examen, för at sedan kunna söka
Pastorat; men detta war åter en enwis före -
satts af honom at aldrig göra; under före  -
bärande, at han aldrig kunde åtaga sig en
KyrkoHerdes dryga answar för en hel för -
samling, men wäl at wara Prest under en så -
dan; Må hända orsaken till denna hans före -
satts till en del låg deri, at han icke till trodde
sig, at wåga Pastoral examen. Följden blef, at
sedan de bodde långt skilda ifrån hwarandra,
blef deras förbindelse till slut uphäfwen;
men förnyades åter när de träf fades; hwar -
efter, sedan han en liten tid bodt där norr,
såg han en annan flicka, gifte sig med den
och glömde sin förra fästemö, som således
icke hade mycken orsak at sakna honom, Nu
åter, då han såg sig i tillfälle at blifwa Rege -
ments Pastor, grep han sig an och tog sagde
examen oaktat hans fordna enwisa föresatts.

Ifrån min hustrus kousin Albertina Lemke i
Wasa hade wi bref, som tackar för åtnjutna
wälger ningar; anmodar hustrun om åtskil liga
Kommissjoner, samt berättar om sin lyckliga
fast arbetsamma tjenst hos HofRätts Presi -
denten Rö jeterholm. &c: 

Ett bref inlopp ifrån en Sergant Daniel

Barnets avisor.

Owäntad
främmande. 
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Sjö ström i Stockholm deri Han anhölt om at -
test om sin ålder, den han också feck. 

Swåger Nils Jacob anmäler i bref sin hem -
komst ifrån sin resa norrut, lofwar åter den
förr omtalte höskrindan, samt anmodar om
några Commissioner. Med Hö skrindan följ -
de åter ett angående Kommissjoner.*

Till Staden hade nu kommit en snickare,
som hette Fischer. Nu brukte jag altid på -
minna de nykomna om deras skyldighet, att
straxt wid ankomsten inlämna sina attester
för att kunna få Kyrkoboken så i ordning
som möjeligt wore; ty oaktat pålys ningar, så
woro de merendels försumliga i detta afseen -
de. Så gjorde jag ock med denna snickaren; i
det jag påminte honom helt wackert och
höfligt om denna hans skyl dighet; Men Han
swarade ganska twärt och impertinent, att
sådant angick mig icke; Han wiste alt för wäl
sina skyldigheter utan mina påminnelser &c:
och sådant alt med en gans ka dryg, kärf och
sträf ton, hwarefter han geck ifrån mig; Och
en liten tid derefter feck jag wäl hans attest
om händer. Ett fjerdedels eller ett halft år
derefter kom han och wille hafwa lysnings
attest, såwida han tänkte gifta sig och skulle
resa up till Prosten Hof verberg för at taga ut
lysning till äktenskap. Jag skref så attesten
såsom wanligt och gaf honom den, hwar -
efter han geck bort utan at se på honom;
men kom straxt igen och grä lade mycket
deröfwer, at jag deri hade kallat honom Mäs -
tare i snickare handtwärket: sä gandes: att
han icke hade lärt i något skrå hand twärk.
&c: ”Ja” swarte jag ”han är ju af Magist ra   ten
antagen till Stadens snickare; så ledes är det
ju rätt skrifwit; och jag wet ingen an nan
tittel för en sådan, än mästare och detta är
ju den bästa heders tittel, som ho nom
tillhör.” – Men han fortfor: ”Nej jag är der -
med icke nögd, jag har aldrig gått i någon

skrå lära, eller antagit något mäster skap;
utan jag är Schattulmakare, det har jag lärt
och derefter bör jag hedras.” &c: – Jag swar -
te: ”Jag wet icke någon skillnad dere mellan
en Schattullmakare är i alla fall en snickare
och således är mästare aldeles pas sande för
honom.” Men han fortfor ändock att gräla
och äfwen der öfwer att jag efter hans tanka
ej hade skrifwit attesten nog korrekt i det
jag hade råkat sätta ett litet omfarit ord
emellan raderna, hwaraf han äfwen tyckte
sin heder wara förfördelat; och påstod posi -
tivt att jag skulle skrifwa om attesten; och
det med mycken kärfhet och impertinence.
Nu som jag ingen ting så litet i mina dagar
har kunnat fördraga som dumhögfärden hos
den som ingen ting är och ändock will för -
häfwa sig öfwer sitt intet och öfwer alla
andra; så blef jag också het, och sade: att at -
testen war braf och dugde altför wäl, samt
att han icke feck någon annan; Och som han
ändock stod och trätte, så wiste jag honom
dörren och befalte honom gå sin wäg, det
han änteligen till slut nödgades göra. Och
således feck jag lära känna den mannen i
grund. Framdeles om honom mera.

Swåger Johan Petter tackar i bref för under -
rättelsen om min Sons födelse. === och
ralljerar sedan: ”Jag får felicitera dig till lyck -
ligt öfwerståndigt arbete, samt at du innan
denna sak widare avancerar måtte få tillträda
ett godt Pastorat, såsom nästan en nödwän -
dig sak, wid Continuation af detta patrioska
förehafwande.” === Sedan en Kommission,
och om Engelska Flottans ankomst till dans -
ka sundet. Slut.

Nyss hade jag skrifwit till unga Harlin i Nät -
ra och lyckönskat honom at hafwa blif wit
Präst, samt begärde upgift på hans och hans
Kamraters födelse år; som jag behöfde känna,

April.
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för att kompletera min Preste mat rickel,
hwarom jag i swaret feck underrät telse, samt
om några upprättade förslager &c: 

Ett litet tryckt bref ifrån en okänd artist Ur -
berg feck jag ock, som utgaf sig på hwarje -
handa sätt wilja göra porträter åt hwar och en
som åstundade sådana, samt at pussera i wax.
Och om jag mins rätt så hade den sam ma at
wisa nästan alla Kongliga och andra märk -
wärdiga personer i Europa, pusserade i wax
dem jag ock geck at bese; men att låta aftaga
mig och min hustru hade jag icke råd till. 

Wax bilderna i lebens gross woro usselt
klädda, smuttsiga, och derföre fula, satta
rundt omkring ett långa bord, stälda som en
hästsko; dessa döda bilder woro obehagliga at
påse och liknade en lång grupp med döda
menniskor eller upprättade lik, som ej annat
kunde, än wäcka obehagliga tankar och käns -
lor; utom det att det war en Skandal, at se så
höga personers bilder, så usselt utställas till
allmänt åskådande. 

Ifrån en af mina förra Disciplar Carl Maxi -
milian Carpelan i Åbo Län, nu warande i
Uleåborg feck jag helt oförwäntat ett bref,
deri han skref. 

”Öfwertygad at Herr Magistern icke illa
upptager min anhållan och jag uti Umeå ej
har förmån wara Specielt känd af någon
annan, tager jag mig friheten att yttra min
begäran.” Saken angeck, att upphandla eller
låta upphandla i Ångermanland 50. alnar
lärft, att skickas på Stockholm och sedan på
Åbo. Swaret skulle Adresseras till honom på
Luleå och Calix, dit han nu flyttade som
Subaltern officer wid Westerbottens Rege -
men te. Och sist om sin okända wördnads
anmälan till min hustru. Slut.

Af en min fordna Discippel tyktes detta
brefwet wara nog kalt och tort, då han, efter

så många år, första gången skref sin fordna
Informator till. Man skulle wäl då hafwa för -
wäntat några, fast få höflighets eller tack -
samhets ord, till at wisa sin hugkomst, at han
hade warit min Discipell; men icke ett enda
ord derom, hwaraf man kan sluta om man -
nens tänkesätt och känslor; men något mera
om honom framdeles. 

Detta bref, som utmärker en så ren och liflig
wänskap må här insättas61

”Min AldraKäraste Wän och Broder!”
Beswarat den 22. Junii 1801. 

”I dag hade jag den förmon, at få träffa en
Fru Ahrnqvistt ifrån Umeå, och jag Kunde
ej förgäta, at fråga efter Bror, och huru Bror
för det närvarande skulle befinna sig? Hvar -
på jag erhölt de svar, som till fullo förnögde
mitt hjerta. 

Efter et så godt tillfälle gifves; vill jag be -
rätta Bror rörande mine omständigheter. Se -
dan jag uti 10 Års tid varit på Åland; ifrån
1787 til 1797; flyttade jag til Österbotn med
Herr Doctoren Hägg, och befinner jag mig
til alla delar förnögder.

Det är en lång tid, sedan vi taltes vid hvar -
andra; och sannerligen vore det icke nöje at
någon gång få språkas; för mig vore det alt -
för behageligt, at möta en så rättskaffens och
Intim Vän, som Bror är. Men det lärer vara
omögeligt

Af våre vänner och Bröder hafva Lager -
ström och Schäffer vandrat til Evigheten, de
som lefva, äro så kringspridde, at man ej har
den fägnaden se dem. Af dessa hafva Sund -
vall mäst och högst trappat opp; Han är
Kyrckoherde och Prost i Pögtis sockn, som
ligger 4 a 5 mil ifrån Åbo; Johnsson är Con-
rector i Björneborg; Jag har väl sökt til at vin -
na något Sacellanie, men det har tils dato
icke slagit in. 1798 vant jag första rummet på
förslaget til den lediga Capellans beställning -

Bilder Galleriet.

Maj.
Bref.

Cit: pag: 584. 
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en i Jomala och Åland. Jag Var mycket och
öf  veralt känder i denna Församling, och trod-
de ej annat, at jag vid valet skulle erhålla de
fläste rösterna. Men det slog felt. Jag fick 35
mantals röster och en af mine med sökande
87 dito; och han äger detta brödstycket. Men
jag är tilfreds med detta Sym bolum: Fast
lyckan skjer mig ej i dag; så sker hon dock i
morgon. Forsynen har tildelat mig Förnöj -
samheten, som förordsakar, at jag har et ro -
ligt sinne, denna är en gåfva. – En skatt, som
jag värderar och tackar den Högste före, Ty
henne lemnar jag företräde framför alla jor -
dens högheter, ärestäken och rikedomar. 

War så honett, min Bror, och lått mig er -
hålla några rader af Dig; de skola sanner ligen
vara välkomna. 

Framhärdar med all vänskap
Min Högt älskade Broders
Upriktige Vän och ödmjuke Tjenare 
Carl Ascholin.
Nerpes d: 1 Junii 1801.”

Hans befordrings lycka har warit till och
med trögare än min. 

Ett bref ifrån Swärfar innehölt, att de mådde
wäl samt några Kommissioner. Ett bref feck
jag ifrån Swåger Jonas Gustaf deri han låf -
wade anskaffa mig några små penslar, som
jag hade bedt honom om; Lofwar komma
hem till Augusti, samt berättar några små
politiska nyheter.

Ifrån Cousine Lemke ett brev deri hon
berättar om en resa, som hon skulle göra
med sitt Herrskap, hwarföre hon bad, at
snart få sitt tyg till kläder; och uppger sedan
botemedel emot ögonsjukdom; ty min hus -
t ru beswärades mycket af torra och styf wa
ögon, hwarifrån hon, efter någon tid, för -
bätt rades. 

En Bagare i Staden, som förmodeligen

trodde sig bättre skrifteligen kunna andraga
sitt åliggande, än at gå till mig och mun -
teligen tala med mig derom skref till mig
följande, i sitt slag märkwärdiga bref, som en
annan hade skrifwit men sjelf hade han der -
under satt sitt namn och lydde så.

”S: T:
Gammal och stadd på grafwens brädd,

mera omhugsen om min ewiga salighets be -
ford ran till sält hwilo ställe, än detta jor diska,
kan jag icke med stilla tigande förbigå lämna
Herr Magistern wid handen min Sona hus -
trus An nas uppförande såwida hon bor i min
gård; är det mera än bek lageligt. – Säll synt
eller aldrig besöker hon Herrans Tempel när
Gudstjenst hålles; afslår och uraktlåter begå
salighets medlen. Hennes arbetsamhet infal -
ler Sön= och Högtids dagar, mäst under guds -
tjensten, med golf skurning, trå färg ning,
med mera: utswäfwar mera än otidiga ut -
låtelser mot mig och hustrun; kallar berör de
min hustru äktenskaps djefwull, och hyn da
med swor domar och grofwa ordasätt, hwilka
jag und flyr och med gråtande ögon lämnar.
Min ödmjuka anhål lan är sålunda, Herr Ma -
gistern behagade wara gunstig och wid tjen -
ligit til fälle förr dess häldre besöka berörde
min Sona hustru, som bor i min gård, och fö -
re ställa henne om dess oanstän diga förhål -
 lan de, samt derwid göra sig under rät tad, om
hon förstår läsa någon gudelig bok staf, eller
icke; såwida hon aldrig uti så dana böcker lä -
ser; eller will höra andra före lä sa henne. Detta
har jag ansett som en hus fader wara min
owillkorliga skyl dighet inbe rätta; så wäl till
hennes nytta, som till mitt sam wetes till
fredsställande, at icke fördölja, eller lägga
hyende under den förlo ra de sof wande synda -
rens hufwud: ty all min åtrå är, att med godt
samwete och med Jesu förtjenst få kom ma
till en frögdefull salighet, efter det jag, när
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Herren behagar, får lämna denna jor diska
hyddan.

Christ: Röhrström.”

Hennes man war likaledes hos mig en gång
någon tid derefter, och beklagade sig öfwer
henne, at hon hade ett styft och obändigt
sinne &c: Hon war född i Stockholm, och
sådana pläga sällan föra godt i skölden, och i
allmänhet hafwa de förwärfwat sig ett så dant
rykte här å orten. Nu mins jag wäl ej så noga
hwad mått och steg som jag tog med henne;
men utan twifwel war jag till henne och fö -
rehölt henne hennes ogudaktighet; men jag
mins icke nu mera huru det aflopp. Så dana
förrättningar äro altid swåra och tunga, då de
alfwarsammaste bestraffningar och ömmaste
warningar merendels mötas med sturskhet
och obändighet. Detta gjorde at jag sällan
geck straxt efter sådana undfågna an ma -
ningar, dels på det att icke den anklagade
måtte så lätt kunna gissa till angifwaren, dels
ock wille jag wänta något lämpeligt tillfälle
då, till exempel någon sjukdom eller någon
annan obehaglig händelse kunde hafwa wäkt
någon eftertanka eller rört dess sinne till nå -
gon blödighet eller gjort det något böje ligare;
ty då hoppades jag, att mina ord kunde få
lättare tillgång i sådana syndares hjertan, och
åstadkomma mera frukt och nytta än när
man bus likasom öfwerfaller sådana personer
med bestraffningar, ty då blifwer ofta det
styfwa sinnet ännu hårdnackare. Sant war
wäl också att grufwandet för företaget och
någon mennisko fruktan äfwen kom med i
spelet, som någon gång wållade ett längre
dröggs mål; Men kom jag mig en gång till at
företaga saken, så sade jag min hjerteliga tan -
ka helt alfwarsamt, alt eftersom jag tykte, att
den personen hade det förtjent; och det hän -
de då ibland att en sådan redan till någon del
eller fullkomligen war slagen i sitt sam wete

och mina ord fant då lättare inrymme hos
dem; då jag sökte först, at ännu lifligare måla
dess lasters swarta färg för dess före ställning,
jämte bättringens nödwän dighet och alfware
&c: och sedan wisa dem wägen till tröst ige-
n om bön och förtröstan på Jesum och ett be -
ständigt fortfarande i Guds kärlek och dyr -
kan &c: 

En Gälbgjutare gesäll wid namn Carl Gustaf
Sten war nu ankommen ifrån södra orterna
och uppwiste en attest att han hade ingått
trolofning med en Barnmorska i Löfånger,
hwilket jag anteknade i Kyrkoboken; men
knapt en månad derefter kommer han åter
och begärde att få lysnings attest, emedan
han nu hos Prosten Hofverberg wille uttaga
lysning till äktenskap för sig och en flicka i
Degernäs by. ”Huru?” frågte jag, ”kan Ni nu
begära Lysnings Attest då Ni wet, att Ni är
Trolofwad med Barnmorskan i Löånger?”
Han pladdrade i swaret hwarjehanda, att den
trolofningen ej war alfwarsamt ment å nå -
gondera sidan &c: ”Det må wara”, fortfor jag;
”men jag kan icke för denna orsak gifwa Eder
en sådan attest.” ”Huru kan Herr Magistern
neka mig attest, då jag har uppwist min med -
hafda och är inskrifwen i Församlingen.” ”Ja
allt för gärna”, fortfor jag, ”attest skall Ni få
men hwad gagn Ni gör dermed blir en annan
fråga.” Jag skref så attesten med tydliga ord
at han, enligt medhafd attest war trolofwad
med Barnmorskan den och den i Löfånger.
Han geck så upp till Prosten där han feck det
swaret, att han wid så fatta omständigheter
omöjeligen kunde utfärda någon Lysning till
något annat äktenskap för honom förr än
han kunde uppte laggiltiga och säkra betyg
derpå att han wore ifrån sin förra Fästmö
entledigat, och att hon hade låtit sin talan
och rätt på honom falla samt, at hon wore
fulleligen och till nöjes godtgjord. 
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Och som han påyrkade sin sak med myck en
ifwer och drift, så sprang han emellan mig
och Prosten 1. a 2. gångor med begäran, att
någon af oss måtte skrifwa och utwärka åt
honom denna hennes afsägelse; men båda
gåfwo wi honom det swaret, att det wore
bäst för honom att sjelf resa till Löfånger,
det han då änteligen nödgades göra.

Detta hans hastiga och nya frieri hade så
börjat: Han war där i byn på en dans eller så
kallad lekstuga, efter hwilkens slut en af
hustrurna i byn, på narri eller för ro skull, sa -
de åt honom: ”Herrn skulle fria till den och
den flickan; det wore kanske icke så tokigt;
ty hon är en beskedlig och snäll flicka, samt
har så och så stort arf efter sin far.” Härmed
hade hon just icke något alfware, och hon
hade säkert icke yttrat detta om hon hade
wetat, att han förut war trolofwad. Derpå går
han genast dagen efter till Flickan och friar,
kanske mera för penningarna än för flickans
skull, och förra Fästmön, som icke hade nå -
got arf, war således genast glömd. Kan något
större bewis gifwas på en högst ostadig och
slarfaktig karl! Flickan, som säkert icke wiste
något om hans förra trolofning, antog straxt
tillbudet, och så kom han i full drift at straxt
fullborda det nya tilltänkta äktenskapet.

Han återkom snart ifrån Löfånger och
uptedde så wäl bewis ifrån Enkan hans förra
Fästmö, som också ifrån Adjuncten Magnus
Unæus om, att hon hade lämnat sin talan på
honom, och wore af honom godtgjord och
förnögd, hwarpå Herr Prosten Hofverberg
utfärdar Lysning för Sten och hans nya Fäst -
mö och första lysningen afkunnades.

Men strax derpå feck jag följande bref ifrån
Adjuncten Unæus.

=== Först underrättar han om sin wund -
na befordran till Comminister i Wibyggerå.
Sedan skrifwer han: 

”Förleden Fredags afton kom en af Brors
åhörare till mig under min Pastors frånwaro,
med begäran, at honom skulle betyg lämnas
om dess trolofnings upphäfwande med en
här warande Person; Han heter: Gustaf Sten
och har efter någon tids wistande i Umeå er -
hållit Rådstufwu Rättens tillstånd, att såsom
gelbgjutare nedsätta sig derstädes. – Owist
om han någonsin uppwist sin ifrån Stock -
holm medhafda Preste attest, hwilken inne -
 hölt nämde trolofnings ingående, med Bar -
morskan härstädes Catharina Abborre, åt  -
minstone war icke samma attest påteknad.
Emedlertid, och som jag då war hindrad af
främmande, kom jag i hast, att lämna ho nom
det begärta betyget, utan att kalla dess tro -
lof wade Fästmö till mig, hwilken han med
skenfagra skäl förebar, icke hafwa lä gen het
den gången, at infinna sig; men upp wiste
flera hennes bref, af hwilka ett isyn nerhet
tyktes utwisa dess samtycke till den ingågna
förbindelsens upphäfwande. Detta war en
oförsiktighet, hwilken jag sedermera feck
orsak ångra, då jag under samtal med henne
inhämtade hela sammanhanget, och att hon
ingalunda wille släppa honom fri förr än han
ärlagt, det han wore henne skyl dig, hwarpå
hon sade sig kunna skaffa giltiga betyg, äf -
wen trodde, det upwista brefwet wara un -
der stuckit. Nu protesterar jag på det högsta
emot mitt utgifna betyg, och anhåller för alt
hwad heligt är, det Bror täktes af ho nom på
något behändigt wis utsöka det samma för at
sända mig det åter. Du kan sjelf dömma,
hwad särdeles wänstycke du kunde göra mig
härutinnan, och jag wore dig der före högst
förbunden. Men torde hända, bemälte Gälb -
gjutare will med första begära Lysning till
annat äktenskap. I sådant fall kunde Bror
nämna härom för Herr Prosten Hofverberg
och söka ställa alt tillrätta. I an nor händelse
wäntar jag all tystlåtenhet af en god wän.
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War god och tjena mig häruti, på det ingen
ledsamhet häraf måtte uppkom ma. Jag ber
föröfrigit om swar” &c: och slutet.

Har man hört en sådan tilltaxenhet at på ett
så listigt sätt narra till sig ett Preste be wis. Jag
reste så upp till Prosten och wiste honom
detta brefwet, som deröfwer blef glad att han
feck lära känna det sanna i sa ken och Lys -
ningen instältes genast; hwarpå jag skref till
Unæus härom och underättade ho nom om
beloppet af saken, för att till fredsställa ho -
nom; och hwad hans åter begär da bewis
angår mins jag nu ej så noga, för mo deligen
war det i Prosten Hofverbergs händer i godt
förwar.

Men Sten kom åter i ny rörelse och acti -
vité med at springa emellan Degernäs, Pros -
ten och mig, för att åter få sin Lysning i
gång; men det lyckades honom icke förr, än
han andra gången måste lunka åf till Löf -
ånger, en 12. Mils wäg, då han änteligen
återkom med säkrare bewis och Hennes
afsägelses skrift lagligen bewittnat, hwar -
efter Lysningen fortsattes och han wigdes af
mig på Prosten Hofverbergs betyg, att det
war lagligen utlyst, och klanderfritt. Han
lefde sedan 2. a 3. år med sin hustru, som
man tykte wäl och beskedligt och hade en
dotter med henne, men sedan reste han till
Stockholm för att förskaffa sig, som han
hade sagt, materialier för sitt handtwärk; och
ifrån den stunden har hans hustru, ännu år
1821, icke hört det minsta af honom, ehuru
hon har rest för at söka honom, men kom
med oförrättat ärende hem igen. Det minsta
man kan säga om en sådan wimplinge är, att
han war högst ostadig och flygtig, samt at
den sista qwinna han såg war honom kärast,
och ett löst rykte wille sedan glunka derom,
att han redan i södra Swerige eller Dan ne -
mark skulle warit gift, och på samma sätt

farit ifrån henne först till Stockholm, och
sedan till Umeå om sådant war sanning kän -
ner ingen. Han såg wäl ut; war nykter, hölt
sig snygt, och upförde sig anständigt, och af
en sådan huru lätt kan man icke bedragas.
Häraf ser man, att man icke kan wara nog
warsam i sådana afärer.

Ej långt efter wigseln skref Unæus åter
till mig och berättade, att han hade swarat
på Prosten Hofver bergs bref det samma som
till mig, samt hwilka påståenden Stens förra
Fästmö hade gjort, och tillägger: ”men som
ingen widare underrättelse härom erhållits
torde Sten samtykt till hennes gjorda påstå -
enden.” Han begär så upplysning härom på
Barnmorskans anmodan, säger han. Förmo -
deligen hade Prosten Hofverberg och Kyr -
ko Herden Öhrling sinsemellan och med
Barnmorskan till fullo reglerat, det Unæus
icke kände.

En skräddare i Staden Michaël Renström
skulle gifta sig i Stöcksjö by med en bonde
dotter, en stor Donna, som någon tid hade
warit i Stockholm, och just derföre wille wa -
ra litet bättre än sina likar. Jag war den som
reste till brölloppet för att wiga; men min
hustru klädde icke bruden, utan en gammall
Mamsell Herkepeus ifrån Staden; som äfwen
satte kronan på Bruden; men nu hade jag
hört, at bruden hade haft barn i Stockholm,
som gjorde mig helt bekymrad huru jag bor -
de förhålla mig ianseende till kronan, som
jag war tämmeligen säker på, att hon hade
förwärkat. I sin attest om ut lysning och hin -
derslöshet till wigseln hade Prosten Hof -
ver berg allsintet sagt härom; och jag frågte
alla, som jag trodde kunde hafwa någon kun -
skap om saken; äfwen Mamsell Herkepeus;
men ingen kunde gifwa mig nå gon= ännu
mindre säker upplysning härom. Af denna
orsak, att jag hade hört mig före så långt
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möjeligt warit, hwarpå jag således hade
wittnen, tyktes jag å min sida wara säker, om
något klander skulle upstå: annars om blott
en enda hade intygat derom att hon hade
haft barn, så hade jag wist kört Mamsellen
at taga bort kronan af bruden. Nämnde ef -
terfrågan gjorde jag icke offenteligen; utan
hos en och en i sänder. Bruden tog med god
smak emot kronan och Mamsellen tyktes
hålla ett med henne och den sista tyktes anse
min efterfrågan, blott såsom en afwoghet
och afwundsamhet hos mig och tyktes glo -
rera sig öfwer, att hon feck hafwa sin brud
med krona. Jag måste således låta sådant allt
passera, fast jag tillstår, att det war något
litet förargeligt att påse. Lycka deras war, att
allsintet klander hördes af, hwarken då eller
sedan; annars skulle wäl både bruden och
Mamseln stått sig ganska slätt, i anseende till
pligten derföre. 

Denna sommar behöfde wi också köpa en ko
och föryttra en af wåra förra. Och som jag
feck höra att i Ansmarks by skulle en par kor
förauctioneras, så reste jag dit i sagde ärende;
men jag reste först till mina Föräldrar i
Stöcke och låg där öfwer natten. – Om mor -
gonen sade min Far till mig: ”Du kan kanske
säga ett ord åt Auctionisterne, att de låta
klubban gå för din räkning, eller på dit rop,
så kan du få kon för något litet bättre pris;”
”nej”, mente jag, ”det går wäl ej an, det är ju
intet rätt, och således synd.” – ”Ingen synd är
det, när man blott har för afsigt att före -
komma att waran icke måtte af kittsliga och
fulla menniskor uppstegras till ett öfwer -
drifwit pris.” Detta kunde wäl på sätt och wis
låta säga sig, men jag kunde dock icke få i
mitt hufwud att det war aldeles rätt, och
således tänkte jag wist icke, att begagna det -
ta medlet till min förmån. Jag reste så till
Ansmark och Auction företogs och fortsat -

tes. Middags tiden wid någon ledighet på -
min te jag mig min Fars råd, hwilket gjorde
att den tankan uppsteg hos mig, att jag wäl
kunde försöka saken och sade derföre unge -
fär: att om de kunde slå in den och den kon
för min räkning för någorlunda pris, så wore
det wäl. Straxt märkte jag på deras uppsyn,
att de icke hade wäntat en sådan begäran af
mig, såsom mindre rätt eller icke hederlig; så
snart jag det märka ångrade jag genast, att jag
hade låtit undfalla mig en sådan begäran; och
för att något litet godtgöra det obeha geliga
deraf tillade jag genast: ”min mening är en -
dast den, att, sedan ropet har hunnit till nå -
gorlunda pris, som hon kan skäligen wara
wärd, så önskar jag att kitsliga och illwilliga
menniskor icke måtte få tillfälle, att upp drif -
wa priset, till en öfwerdrifwen högd, blott till
att förarga och Chikanera en”, då de märka,
att man är nödig om waran. Jag blyg des öf -
wer denna händelsen, det Nämde männer -
na, som woro Auctionister, äfwen säkert
märkte; och jag hade wist aldrig fram stält en
sådan begäran, om icke min Fars anmaning
hade warit, hwilken jag tykte den na gången
icke war sig lik, som altid i allt sitt upförande
ådagalade ärlighet och redlig het; och för tro -
en det till den samma gjorde, att hans sista
förklaring, som wid första påseendet icke
tyktes wara så orätt, öfwer want min rätta
samwetts känsla. Nämdemännerna swarte
allsintet på mitt tal, hwil ket jag slöt med det
yttrandet; att jag en gång, icke längesedan,
hade råkat utför en sådan illwillig intrigant,
som med flit upp stegrade waran till ett öf -
werdrifwit pris blott af illwilja; hwarmed jag
syftade på Handels man Bränströms ils kefulla
uppförande året förut, hwarom se pag: 410.
Denna Boken. I medlertid war jag flat öfwer
mig sjelf och war orolig deröfwer, att dessa
Nämdemän och enfalldiga bönder skulle tro
sig hafwa säker anledning, att kunna twifla
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på min ärlighet, eller rättare: jag harmades på
mig sjelf deröfwer, att finna dem bättre än
jag den gången hade warit, eller att jag fant
mig sjelf sämre än de. Se dermera förauctio -
nerades kona, och upp ro pen gingo ordente -
ligen till dess kon in slogs för mitt rop, som
war 12. R:D: R:g:lds; utan att jag märkte att
mig skedde någon ynnest af Auctio nis terna;
ty alla de andra, som hade ropt med, upp -
hörde att ropa, och en liten tidrymd, fast ej
lång, lämnades emel lan innan slaget slogs.
Och skedde mig derwid någon gunst så war
den så liten, att jag åtminstone icke tydligt
märkte den; Men snarare upphörde andra 
att ropa, antin= af höflighet för mig, då de
märkte, att jag wille hafwa den, hwarom jag
dock aldrig hade sagt ett enda ord till någon,
ja icke en gång med ett halft ord begärt en
sådan höflighet, eller förmodeligen mera
derföre, att kon war alt för gammall och de
wille intet gifwa mera för henne; men för
mig war hon tjenlig ian seende till hennes
mjölkningstid. När kon således war försåld,
så började gumman, hwars egendom sålunda
för skuld bortsåldes, att gråta, hwilket öm -
made mig, så att jag nästan fant mig hugad,
fast efter slaget, att öka på ännu 2. Riksdaler;
men känslan af min egen fattigdom, samt
tankan och öfwer tygelsen om att uppropet
och slaget hade gått lagligen och rätt till,
gjorde, att jag icke kom mig dertill eller. Om
denna anecdoten har jag wäl kunnat låta bli
at skrifwa, och det har också något litet
kostat på min egen kärlek; men jag har också
welat piska sam wetet, som alt för wäl be -
höfwer påminnelser hwar dag, utom det jag
har förut, i detta ar betet, loft wara uppriktig
och att beskrif wa mina tankar wid hwarje
tillfälle eller hän delse. Kon nyttjade wi den
sommaren med förmån; men som hon war så
gammall, att hon icke kunde blifwa i kalf
mera, så måste wi slagta henne till hösten,

och fingo således icke länge njuta henne,
som kunde anses nästan såsom ett Guds
straff ianseende till sättet af dess köp och
gummans stora saknad af henne. Eller som
allmogen säger: det går illt efter.

Ett bref ifrån Borggmästaren Joh: Fredr:
Nortman och Magistraten anmodade mig,
att låta en dreng Olof Anders son undergå
Kyrkostraff för tjufnad, hwilket den 5:te
Julii werkstältes.

Ifrån min Swåger Erik Olofs son i Salu -
böle, hade jag bref; han underrättar om, att
de hade åter fått sig en dotter som war kallad
Anna Sophia. Sedan tacksägelser och hälls -
ningar. 

Min hustru feck ock bref ifrån sin Bror
Johan Petter i Pitheå, som, jämte tack sägel -
ser för sist anmodar henne om en Kom -
mis sion till Baronessan Stromberg, samt frå -
gar huru långt det tillämnade giftermålet
hade avancerat emellan Major Knorring och
Fröken Sophie Stromberg? hwilket allt min
hustru sjelf beswarade.

Swåger Jonas Gustaf skref, att Han skulle
komma hit till Westerbotten i första dagarna
af Augusti för att hålla Afwittrings Ting.
Han nämner om sin befordran och undfågna
Fullmagt till Afwittrings Domare, och skick -
ar kungörelse för att upläsas till utsatt dag
och några bref till wissa wederbörande till
förrättningen, jämte hällsningar. &c: 

En ung Studerande Thunberg eller Thun -
bergson en hygglig och beskedlig gosse hade
nu ett år eller par warit i Staden hos Herr
HandelsMan, sedermera Bruks Patron Erik
Forsell, en man, som altid hade godt efter
löften hälst då han tingade folk till sitt bi -
t räde, men war för ingen del slaf af sina löf -
ten dem han merendels glömde när de borde
uppfyllas. Förmodeligen af en sådan orsak
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blefwo de omsider misnögda med hwaran -
dra, och Thunbergson måste flytta derifrån,
och bodde sedan omkring ett år hos sin Bror
Kopparslagaren, utan någon annan synnerlig
sysselsättning, än att något litet underwisa
barn, som han dock hade ganska liten för -
mån utaf. Denna hans belägenhet ömmade
mig å hans wägnar, hwarföre jag en dag, när
han kom till mig i något ärende, sökte upp -
muntra honom till att söka någon bättre
utkomst; Sägandes: ”Det går ej an, att Herrn
så här lefwer här och förlorar sin bästa tid,
åren gå förbi och här har Herrn ingen utsigt
för sin framtida förkofring.” Han tyktes med
något mishag upptaga denna min wälmenta
påminnelse, och anförde, att han wist icke
hade warit syslolös; utan hade haft de och de
göromålen, till exempel skrifning åt andra.
&c: – ”Jag wet det att Herrn icke är syslolös;
men allt sådant grundlägger icke hans fram -
tida wälfärd. Herrn bör icke misstycka min
wälmenta påminnelse; och jag tycker, att det
är ömt om honom, att han som är en så
beskedlig yngling skall nödgas ligga här och
låta sin dyrbaraste ungdoms tid, såtill sä -
gandes nästan onyttigt gå förbi i synnerhet
ianseende till framtiden. Nej följ mitt råd:
res så snart det sig göra låter till hemorten,
Stockholm eller annorstädes, och om Herrn
icke förmår widare fortsätta Studierna wid
Akademin, så sök att komma till något Han -
dels Contor, som han redan är något wan
med, eller till någon Bruks rörelse eller något
annat; Det wore höfte om han, som är så
skicklig och företer, ett så hederligt uppfö -
rande, icke skulle få ett tjenligt emploj; Ut -
wälj derföre något wist yrke, som han kan
finna sig hugad före, och sök lära känna det
wäl, så skall han finna, att han i en framtid
skall befinna sig wäl deraf.” Han geck så
bort, som det tyktes, icke särdeles nögd med
min påminnelse; men icke lång tid derefter

följde han mitt råd, och reste bort; och sedan
har jag icke hört något åf honom mera; men
jag förmodar, att han har blifwit lycklig. 

Som min hog och lust altid war till fiske, och
jag wille försöka det på alla de möjeliga sätt
och ställen, som jag kunde komma ihog, så
föll det mig nu in att gå till Grösjön, som war
belägen omkrin 3. fjerndels mil ifrån Staden
på Tegs och Ö byars skog wid pass ./4. Mil
Öster om älfwen ungefär midt emot sand -
skär. Men jag wille icke gå ensam utan sökte
att få någon halfwuxen gosse med mig; men
feck icke uti någon annan än Besökar En -
kans Burströms älsta Son, som wäl war om -
kring 20. år men dock liten till wäxten och
puckelryggig och med uppskjutit bröst, som
wanligen sådana äro. Wi wandrade och kom -
mo till sjön där jag hade hört sägas skulle
finnas braf fisk, och han såg äfwen så ut;
men där fans hwarken båt eller flotta, och
stränderna woro långgrunda och bewäx ta
med wass. Det återstod då intet annat att
göra, än att gå rundt omkring sjön för att
söka tjenliga ställen att kunna meta ifrån
landet; men sådana träffades knapt en enda,
där jag feck blott en enda liten gädda. Wi
wandrade då nästan rundt omkring det öfri -
ga af sjön till dess wi kommo öster om sjön
på dess längst aflägsna ställe, och fant då att
där war omöjeligt att få någon fisk, och
harmeligt tykte jag det war, att gå hem och
intet hafwa fått något. Men jag wiste att det
ännu fans en sjö längre bort kallad Holm -
sjön, så att om jag kunde träffa på den, så
hade jag lust att gå dit, såwida han också
hade ordet för att wara en god fisksjö; men
jag hade aldrig warit där; ty geck jag upp på
en något upphögd skogs backe och hade Bur -
ström till att klifwa upp i de högsta granar
som fans för att se efter hwarest den sjön
kunde finnas, men han måste klifwa på 3. a
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4. ställen innan han feck se sjön, då han sade,
att han såg 2. sjöar tätt bredewid hwarandra;
hwaraf wår hog ånyo uppmuntrades, så att
wi wandrade raskt på öfwer skog och mark;
men träffade icke sjön utan kommo fram
straxt söderom ängen som låg wid YtterTafle
wästra byss södra åker, och som jag igen kän -
de byn, ehuru jag wäl icke hade warit på det
stället där jag nu war, så wiste jag också
något när hwarest sjön war, hälst jag wid
ängen träffade utför en liten bäck, som jag
rätt gissade kom ifrån den sökta sjön; och
den jag geck öfwer till den straxt der öster -
om belägna skogs backen, där jag förmo dade,
att finna en gångstig till sjön, som jag också
straxt fant, den wi wandrade Circa ännu ./4
mil långt och funno så sjön. Si så bör man
kunna söka sig fram på en okänd mark. Där
funno wi wäl en liten båt; men i så ussell
belägenhet, att han omö je ligen kunde be -
gag nas utan någon repara  ration; wi måste då
gripa oss an att stoppa honom med mossa,
samt med mycken flit göra så kallade hå -
band,62 åror, och sittbräden &c: under hwil -
ken tid wädret war det aldra wackraste och
tjen ligaste fiske wä der som kunde önskas,
hwar före wi har mades, att tiden skulle så gå
oss utur händerna. Men just som wi fingo
båten färdig så språng wädret till södern och
blef den aldra alfwar sammaste storm, så att
man lätteligen skulle sagt eller åtminstone
tänkt, såsom allmogen widskeppeligt tro, att
det war sjö Rådet Witt ra som med en sådan
storm wille för hindra och neka oss at fiska
där, likasom wille hon säga: här hafwen I alls
intet att göra och taga bort min fisk. Hwad wi
häröfwer harmades kan man lätt föreställa
sig: att hafwa haft så mycket beswär för
allsintet. Wi foro dock ut på sjön och rodde
till en li ten holme troen des, att wi wid dess
le udde måtte kunna få någon fisk, men det
war få fängt. Därpå rod de wi till wästra lan -

det och gingo öfwer det smala landet till den
lilla sjön, där wi än teligen fin= 5. a. 6. Heltt
små swarta ab borrar. Denna sjön tyk tes wäl
kun na metas i ifrån landet rundt omkring;
men dagen war nu förliden, trötta och leds -
na woro wi; ty gingo wi tillbaka, rod de båten
på sitt ställe, och gingo till Ytter Tafle Östra
by för att ligga hos Bonden Johan Stenbäck
och kommo dit uttröttade isynnerhet Bur -
ström; där blefwo wi wäl trakterade; sofwo
godt, och gingo om morgonen den genaste
wägen hem till Staden; ty wi hade icke mera
lust att mera fiska i Holmsjön ehuru wackert
wäder det än war. Således hade wi dagen
förut gått mäst skog och mark, eller åtmins -
tone obanade gångstigar, kanske närmare 2.
Mil och om morgonen hem 3 ./2. fjerdings
wäg. Orsaken hwarföre jag så omständeligt
har beskrifwit denna fiskeresan, kommer att
anföras under nästa årgång.

På utsatt tid ankom Swåger Jonas Gustaf
ifrån Stockholm, som genast reste till sin
Embets Station, derifrån han, efter par da -
gar, återkom och reste så straxt till Nybyn
till sina Föräldrar, dit äfwen wi innan kort
reste tillika med wår lilla dotter. Wi roade oss
där någon tid så godt wi kunde, till dess tider
blef att åter resa hem. Men då föll det Swär -
far och Swärmor in, att wilja behålla wår lilla
dotter qwar hos sig, isynnerhet Swärfar, som
innerligen hölt utaf henne; de wille så myck -
et häldre taga henne, som de wille lindra oss,
då wi hade nog med wår lilla Son m:m:. Jag
för min del fant mig hugad, att lämna henne
efter de så gärna önskade det, och min hus -
t ru war icke eller deremot. Men då blef frå -
gan huru man skulle ställa till, att Hon intet
skulle se wår affärd, och då gråta efter oss.
Men som hon war mycket barn kär, och de
hos Gästgifwaren Olof Pehrs son hade en
liten son, så feck hon lof att få gå dit och se
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honom, det hon högst gärna ville. En piga
anmodades att följa henne dit; men förut
bad hon oss att wi icke skulle fara bort ifrån
henne medan hon wore borta; till ett bewis,
att hon redan mistänkte wår hemresa, hwar -
om hon utan twifwel hade hört talas, ehuru
wi hade noga tagit oss tillwara, att nämna
det minsta derom. Flickan geck då och både
jag och hustrun följde dem ut på förstugu
trappan, där wi stannade för att se på affär -
den. Som Chaisen redan war framdragen
märkte hon oråd och wände sig, efter några
steg, om till oss och bad oss enträget, att wi
icke skulle resa bort ifrån henne! och hwem
lofwade wara qwar om icke wi? Men när hon
geck uppföre gården, och isynnerhet ut
igenom porten, så öm made skillsmässan
ifrån henne mig så mycket, att tårarna stodo
mig i ögonen; men hustrun war stadigare
den gången, henne tyktes det intet stort be -
komma. Wi gingo så hand i hand in igen,
hwarunder jag sade: ”Det oroar mig, att så
skiljas ifrån barnet”, hwarpå hon swarte: ”det
är wist icke under; det rör nog mig ock nå -
got”, hwarefter hem resan straxt företogs,
som aflopp lyckligt; men åtankan på wårt
efterlämnade barn låg oss något i hågen, bå -
de under wägen och äf wen någon tid sedan. 

Strax efter hemkosten skref jag Swärfar till
och tackade för sist &c: hwarpå jag åter
straxt feck swar, deri han ibland annat skref:
”Anna Greta mår wäl och håller oss nu alla
lika goda. hon gaf sig ganska wäl tillfreds när
hon fant, att hennes Föräldrar woro borta,
Det sades: att de gått ut, och nu talar hon
aldrig mer om mamma eller pappa. – Nu har
hon här Olof Pehrs sons lilla dotter; de roa
sig rätt godt; och när jag nu frågade henne
om jag skulle hällsa från henne till pappa
och mamma, så swarade hon, leende, ja. Hon
är altid munter och glad.”

Sedermera fingo wi af Swägerskorna hö ra,
att första dagen hade hon länge suttit helt
tyst på bordet i kammaren med sina mostrar;
men omsider smälde hon i gråt och hade
sagt: ”Pappa och Mamma hade också bort
warit här.” Men sedan hade hon åter straxt
gett sig tillfreds sedan mostrarna talade wäl
med henne, och gaf henne gotta (nammu);
men sedan war hon aldeles nögd att wara hos
morfar och mormor.

I nyss anförda bref, skref Swärfar, att Swå -
ger Nills Jacob war hemkommen ifrån sin
resa till Pitheå men Swåger Jonas Gustaf ha -
de stannat qwar och wäntades hem efter en
wecka. Dessutom några små Commis sio ner.

Före sin och wår resa norrut hade wäl
Swåger Nils Jacob skrifwit mig till, och ut -
om sina oeconomica wäl anmält, att han da -
gen derefter skulle resa till sina Föräldrar,
men icke ett ord nämde han om sin Pithe re -
sa. Orsaken dertill får man höra under näs ta
årgång. Dock råkades wi på Nybyn hos min
Swärfar, derifrån han reste norrut straxt ef -
ter wår ankomst dit. 

Efter sin hemkomst skref han till min
Hust ru ibland annat detta: ”äfwen kan jag i
för troende säga dig, att min resa geck aldeles
efter önskan.” – Detta förtroendet kände jag
ännu icke. Likaledes bad han, att hon måtte
anmoda Stadens bästa Snickare att göra åt
honom en säng efter bästa modet. Saken war
att han nu hade blifwit Captén med Com -
pagnie och fått Boställe, dit han nyligen
hade flyttat, och hölt på att sätta eget bo och
hushåll som bäst, och derföre behöfde han
sådana möbler.

Cousin Lemke i Wasa skref, att hon hölt
på att gifta sig, hwartill redan war lyst 2. gång -
er; hennes Fästman war skomakare mästare
och hette Reinhold Reijn hade 2. Gesäller och
en Lärgosse och hade burskap i Staden, med
mera af hennes, som det tyktes, lyckliga be -
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lägenhet. Min hustru hade i bref förut bedt
henne skaffa tjenst åt wår barnpiga Anna
Cajsa Renholm, som wille ifrån oss, för att på
främmande orter försöka sin lycka; och nu
swarade hon, att hon för det närwarande icke
kunde göra något deråt, emedan hennes Fru
redan hade skaffat sig en annan. 

Ifrån Nybyn skref Swåger Jonas Gustaf 2.
Bref 1:o Kommissioner, sedan att jag måtte
låta laga hans kärra till han förestående resa
till Stockholm; således hade wi att snart
förwänta hans ankomst; och han kom också
innan kort, och afreste genast.

Nu dog min Wän Gabriel Fluur på Ström -
bäcks Glasbruk, den jag mycket saknade; ty
han war mig, wid flera tillfällen, mycket till
tjenst, äfwen som han ock saknades och
sörjdes af alla. Hans döds sätt war besyn -
nerligt: Han skadade sin hand rätt illa under
stampen, blef efter en par dagar, yr i huf -
wudet; reste en dag alldes galen till Öfwerste
Löjtnan Bergmahn på Böle och förebrådde
honom, att han under brinnande krig, låg
hemma &c: for så hem igen, lades sjuk till
sängs och dog; hwilket mycket oroade mig.

Nu hände att en ung Bonde Pehr Eriksson
på Ön skulle gifta sig, och jag war kallad till
hans bröllopp för att wiga honom med sin
blifwande hustru; för ett sådant ändamål
reste jag till Herr Prosten Hofverberg för att
begära Attest derpå att Lysningen wore rik -
tigt och lagligt för sig gången; Men Pros ten
wille i början icke gifwa mig en sådan attest
ehuru allt war i sin rätta ordning för sig gått:
Jag låddes icke förstå orsaken till ett sådant
nekande; men frågte blott höfligt och sakt -
modigt efter hindret för wigseln, tilläggan -
des, att som jag war kallad så kunde jag ej
annat än wiga brudparet då intet hinder
emot wigseln, efter laglig lysning war an -
mält; och således geck jag på likasom oför -

märkt dock med höflig begäran, att få den
begärta attesten, till dess han änteligen måt -
te ge mig den, då han såg, att han hade all s -
intet skäl att neka mig den samma. Men un -
der allt detta låddes jag icke märka någon
owilja emot mig, eller något upsåt hos ho -
nom, att wärkeligen neka mig attesten, utan
jag talte blott såsom samrådande om och
huruwida något hinder emot wigseln nu i
detta fallet kunde wara förhand. Hwad som
denna gången förorsakade denna hans owilja
insåg jag allt för wäl, den war ingen annan,
än en förtrytsamhet och afundsamhet der -
öfwer, att wi herrar Comministrar med wåra
Fruar, så mycket blefwo kallade till bonde
bröllopp för att wiga och kläda bru darne,
men han och hans fruntimmer fingo icke
med sådant något förtjena; ty wille han bju -
da till att åtminstone hindra mig och min
hustru derifrån, som allsintet med Lands
För samlingen hade något att göra. Men som
tydelig lag säger, att hwar och en äger frihet
att påkalla hwilken Prest som behagas att
wiga och hwilken brudsäta som åstundas att
kläda, så kunde han ej längre neka mig at -
testen. Och jag tykte, att det i alla fall, om
ock icke en sådan lag warit, hade det likafult
icke warit mera än rätt och billigt; ty när jag
så ofta godwilligt reste på Sockenbud för
LandsPresternas räkning, ofta Långa och
högst obanade wägar, där både hälsa, lemmar
och sjelfwa lifwet war, mången gång, i yt -
ters ta fara, som snart skall få höras, så war
det icke mera än billigt, att få förtjena litet
på Böndernas bröllopp; Men torde hända att
Prosten föranleddes härtill mera af hans Fru -
entimmers gnag än hans egen afwund; dock
war det i alla fall lågt tänkt och gjort af ho -
nom. Men efter denna tiden böd han ald rig
till, att förneka mig en sådan attest mera.

Ett bref ifrån Nordmaling af följande owän -
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tade innehåll bekom jag i dessa dagar.
”Jag skulle fråga, om en som är 16. år

gammal skall kunna trolofwa sig med någon.
om Tit: kunde göra det så skulle jag gifwa
Titulus en Riksdaler för sitt beswär. War god
och skrif några rader åt mig tillbakas; jag
förwäntar det. Gud ware hos Tit: &c: Pehr
Lindgren i Nordmaling och Håknäs.”

Brefwet war knapt läsligt, och mycket illa
stafwat, och det såg ut som den unga man -
nen sjelf hade skrifwit brefwet; ty hade han
rådfrågat någon klok, så hade han icke skrif -
wit ett sådant bref. – I medlertid swarade jag,
att sådant icke kunde ske, åtminstone icke
utan Fadrens, giftomannens eller Förmynda -
rens samtycke, &c: Och sedan hörde jag aldrig
åf honom mera. Förmodeligen motsa de dessa
hans tilltänkta trolofning efter han wände
sig, i sin ungdoms förfärliga bråska, till en
utsockens Prest med denna sin för frå gan.

Den 27. en Tisdag blef jag kallad till Holmön
till Sockenbud och jag afreste. Wid Ostnäs
stego wi i båten och seglade öfwer Qwarken
i temmeligen hårt wäder, längden öfwer war
goda 5. fjerdingswäg och wädret på sidan, så
att wi nödgades segla långs efter wågorna,
hwilket ofta såg ganska wådligt ut; dock
likwäl war jag icke rädd, ty jag såg, att jag ha -
de en ganska pålitelig ung bonde Johan Jo-
hans son i styret, som också sjelf hölt skotet;
Och wi kommo lyckligt öfwer.

Wid ankomsten till den sjukas gård, så
mötte oss den sorgeliga tidningen, att den
samma nyligen hade afsomnat i Herranom.
Han hette Också Johan Johans son gift med
den förras moster. Och war det anmärk nings   -
wärdt om det huset, att den nyss af led  ne war
den 5:te som Son efter son, af sam  ma namn,
war husbonde i gården och hans Son, också
af samma namn war den 6:te som tillträde
hemmanet efter honom. 

Dagen efter ärnade jag wäl resa hem; men
det war så häftig storm, att ingen wågade sig
ut på Qwarken, hwilken fortfor alla dagar
med samma häftighet ehwad wäder det än
blåste; I medlertid bodde jag i samma gård,
och hade skolat mått där ganska wäl, om de
hade haft sådan mat som jag hade kunnat
äta. Maten war wist icke dålig; till deras
heder måste jag ärkänna, att där war mat
både god och nog; men han war icke så lagad
att min mage kunde den fördraga; utan i
största wäl wilja lagade de allt så flottigt, fett
och mägtigt, att det war mig omöjeligt, att
förtära något synnerligt deraf, åtminstone
förmådde jag aldrig att äta mig mätt; och till
slut war jag, af denna orsak ibland mycket
hungrig, ändock maten stod på bordet till
öfwerflöd. Nu att sjelf något anordna om
mat tillred ningen war jag alldeles icke wan,
och kunde det således icke eller; utan jag
feck hafwa det som jag hade det, och bärga
mig dermed, som jag kunde: så att jag till slut
började att högeligen längta att snart slippa
derifrån. Wäl kunde jag någon gång säga till,
att de icke skule laga maten så allför fet; men
de ansågo det förmodeligen wara sin heder
för när, om icke allt skulle flyta i kläkt smör,
flott och grädde &c: så att de på dessa få da -
gar förödde så mycken mat, som säkert hade
warit wäl tillräcklig åt mig i 14. dagar. Så att
deras tänkesätt och smak om den bäs ta ma -
ten, måtte hafwa warit den samma, som poj -
kens, då han frågtes: hwad Kungen åt om fet=
eller hwit Tisdag? då han swarade: bara flott
må du weta. Dessutom kunde jag ej annat än
hafwa ledsamt derstädes, såwida jag hade
allsintet att göra; ty läsa kunde jag icke altid;
icke eller hade jag sådana böcker som man i
suite kunde läsa någon längre tid. 

Men jag roade mig med dels att hällsa på
de öfriga grannarna, dells ock att se på huru
de höllo på att grundlägga och tomta ett Bö -
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nehus eller ett litet Capell i byn. Det war
Åttakantigt, och af den orsaken icke så litet
som det syntes wara. Ett hwarf war deraf
timrat före min ankomst och det andra tim -
rades Onsdagen och Thorsdagen; men då
blef timret allt, och byggnaden kunde såle -
des icke widare denna winter fortsättas. Dess
bygmästare war en Borgare Pehr Burström
fadren ifrån Umeå Stad; Och sjelfwa den
nyligen afledna Johan Johans son hade just
warit den, som war första upphofwet till ett
så nyttigt och gudeligt företag, det han också
med största nit och ifwer pådref, och utom
hwilken det ock aldrig hade kommit till
wärkställighet; Men han hant knapt få se
första grundläggningen deraf, då herren be -
hagade kalla honom till sin ewiga nåde lön;
hwilket allt må nämnas honom till ewärdelig
hugkomst för ett företag, hwaraf de sedan
hafwa haft så mycken huggnad; ty nu redan
år 1821. hafwa de en egen Prest Olof Bergvall,
som håller ordentelig gudstjenst i denna lilla
kyrkan. 

Wid åskådandet af denna nyss grundlagda
kyrkan, upsteg i mitt indre en innerlig åstun -
dan, att innom den samma hålla en liten bön
för att, såsom Konung Salomo, nedkalla Guds
wälsignelse och milda nåd öfwer detta Her -
rans hus &c: Men jag wille icke att någon
skulle se det; derföre beslöt jag, att nästa mor -
gon upstiga så tidigt, att jag i mörkret måtte
kunna wärkställa detta mitt upsåt. Men då
Morgonen kom försof jag mig, så att, då jag
waknade war det redan nästan fullt ljust;
Altså kunde jag icke wärkställa mitt qwällen
förut fattade beslut. Det war nu Fredags
Morgon och stormen hade gifwit sig, hwar -
före byns samteliga inwånare började rusta
sig att resa med liket till Lands Kyrkan i
Umeå för att där begrafwa det samma till
Söndagen eller Allhelgona dagen. Men som

härtill fordrades så mycken tillrustning, så
wäl för liket skull, som skulle bäras ./2. fjer -
dings wäg till sjöbodarna, som de dryga mat -
säckarna som hwarje hushåll måste åt sig
bereda och nedskaffa, så drog det ut till
närmare klåckan 11. förr än alla woro färdiga.
Jag för min del hade wäl önskat att någon
hade seglat med mig öfwer till Ostnäs, där jag
hade lämnat min gamla Chaise, som jag då
hade fått hem med mig; men wid betrak -
tandet af den dryga kostnad, som då deri -
gen om hade blifwit förorsakat för wärds -
folket, att nemligen först läja 2. karlar att
segla med mig öfwer qwarken, och sedan att
bestå mig skjuts 3. Mil wäg &c: som nu war
alldeles onödigt, då jag hade så lämpeligt till -
fälle, att på Stora båten få följa sjöwägen hela
wägen ända till Umeå Stad, hälst de sä kert
lofte så föranstalta, att min Chaise alde les
wist samma höst skulle skaffas hem till mig,
så war jag nögd med att resa med på sto ra
båten. Änteligen begåfwo wi oss till sjöss! 

Men wi hunno knapt utur bywiken förr än
wädret började alfwarsamt friska uti och
dertillmed war wind ganska knapp; och så
snart wi hunno wäl utom uddarna, så hade
wi full storm med sjö mörker och tätt fal -
lande wåt snö; med ett ord: det fulaste wäder,
som kunde gifwas. Wi hunno ej långt förr än
de måtte refwa seglet, hwilket för den orsa -
ken måste släppas ner, hwarunder båten kas- 
tades och slängdes i wågorna upp och ner.
Änteligen hissades åter seglet och wi seglade
en god stund; men och kratsk, så brast liket
af seglet twärt åf oaktat det war alldeles nytt.
(Liket är det tåget, hwarmed seglet är kantat.)
Seglet måste åter nedtagas för att botas, som
drog längre ut än förra gången; men äteligen
fingo wi åter hissa segel. Man wille försöka
det yttersta, och wi förlitte oss något derpå,
att båten med segel och tågwerket war alt -
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sammans helt nytt, tillrustat i bästa ordning
af den afledne, några weckor förr än han
dog, så att det tycktes likasom han med flit
hade rustat allt färdigt just för sin egen
likfärd. Men icke desto mindre ledades båten
i wågorna såsom en näfwer ryfwa, och så -
wida winden war knapp, så måste wi gå
emot wågorna, som så häftigt bultade emot
förstäfwen, att hela båten häftigt skakades
för hwarje wåg; och qwinfolken, som lågo
midt på och framåt båten jämrade sig af
räddslan och qwirade nästan ständigt. I alla
fall war dock wädret för häftigt, så att wi
åter måste fira ned seg let, för att ännu en
gång refwas, och wi naturligt wis derunder
kastades ett godt stycke under wind. I med -
lertid började man tala om sjösjukan, af
hwilken somliga, isyn nerhet qwinfolken,
mycket beswärades; jag yttrade mig då, att
jag på fartyg wäl snart nog blef sjösjuk; men
på öppen båt bärgade jag mig braf nog. Men
det war icke länge om, förr än jag började att
vomera, och det med ett så hårt bråk, att
dett gjorde mig ganska ondt i bröstet och i
maggropen, så att jag sedan hade en helt
swår och tryckande känning deraf i hela 2.
åren. Seglet hissades åter, och wi fortsatte
wår kosa någon stund igen; – och qwin fol -
ken som mäst woro rädda började isyn ner -
het föreslå, att wi måtte söka wästra lan det.
Jag för min del föreslog det samma, sägan -
des: ”wi torde då kunna inlöpa i Bjur skären,
eller i Säfvar fjerden, eller ock i Yt terbod
fjerden;” tänkandes får jag fast wästra landet,
så kommer jag wäl på något sätt hem; härpå
swarte de gamla ärfarna bönderna: ”nej det
går aldeles icke an i så dant här sjö mörker, ty
då kunna wi ganska lätt kastas in på stenörar
och stenuddar, och i sådant fall wore wi helt
förlorade.” Jag tyck te dock för min del, att
wi wäl skulle kunna se lands uddarna förr än
wi kommo så nära upå dem och kunde nog

söka oss bakom nå gon udde; – Men Nils
Pehrs=Gubben, en klok och beskedlig man
swarade: ”Nej, i ett så tjockt sjömörker, som
detta, är det aldeles omö jeligt; ty man ser ju
icke förut så långt som båten är lång; mycket
mindre att kunna wakta oss för faran.” Jag
måste då tystna wid en så kloker mans ord,
men jag war dock icke innom mig sjelf
fullkomligen öfwertygad om omöjeligheten
häraf. Jag sade detta icke af fruktan eller
räddhoga; ty det war jag wist icke, hälst jag
såg att jag hade ganska pålit liga män både i
styret och skotet; men mera för det att jag
förr ju häldre önskade att få komma hem.
Wi fortsatte nu ännu wår Cours någon
stund; men efter wid pass ./4. timma sade
Nils Pehrs son med hög röst. ”Hörpå mina
wänner: det här går aldrig an; med denna
seglingen kunna wi blifwa för lorade; ty igen -
om det wi 3. gånger hafwa haft ned seglet, så
äro wi säkert komne så långt under wind, att
wi nästan omöjligt i denna knappa blåst
skulle kunna gå förbi Tawast ören och i så -
dant fall äro wi i största fara; lät oss icke göra
oss till sjelfspillingar; utan låtom oss i Guds
namn wända om me dan tider är, och segla
tillbaka till Holm ön igen!” Och alla funno
sig dermed nögda, äf wen jag på sätt och wis,
ehuru jag högst ogär na wille tillbaka till
Holmön igen, men då ingen annan utwäg
gafs, så feck jag nog lof att också wara nögd
dermed, och wi wän de om, och farten geck
hastigt och lustigt, så att wi innan kort åter
woro i bywiken wid sjö bodarne, och hwar
och en geck hem till sitt och jag till mitt
förra qwarter.

Wid förbigåendet af den tomtade Kyrkan
runno mig följande tankar i hogen: Medelst
denna stormen och de widrigheter, som i dag
hafwa mött oss, har således Gud welat ådaga -
lägga, att jag aldeles icke skulle få slippa
härifrån byn; förr än jag hade fullgjort den
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indre innerliga drift, som jag dagen förut
ärfor till att innom denna Kyrkans tomt up -
sända mina suckar och böner till Gud,
tjenliga för ändamålet och tillfället: Jag är nu
såsom en annan Jonas ifrån hafwet åter -
kallad hit, Och Gud, som allena ser och wet
hwad nytta det kan hafwa med sig för tiden
och ewigheten, fastän det för mennis kors
ögon synes såsom af ringa wigt, har nu lika -
som ådagalagt, att han har just för ett sådant
ändamål allena kallat mig hit; och för att
sådant ådagalägga har han icke tillåtit, att
jag, wid första ankomsten, skulle hinna den
döda wid lifwet och nu på ett så märke ligt
sätt i dag welat återföra mig hit för att upp -
fylla ett så wigtigt kall; ty will jag wist i
morgon bjuda till, att icke försumma mig;
och jag gladdes innom mig sjelf, att tillfället
åter war läglit.

Jag lade mig om qwällen i ett sådant uppsåt
och sof sött hela natten; men icke desto
mindre hade jag dock så när försofwit mig
för andra gången; ty när jag waknade, så ha -
de det redan börjat stora hopen dagas. Jag
hastade upp, kastade på mig de nödigaste
kläder och skyndade till stället. Där knäföll
jag på en sten midt i det tomtade bönehuset
och bad ungefär efterföljande bön. – O! Gud
som allestädes församlar dig ditt folk; din
hjord och arfwedel, och som har ingifwit
denna lilla och swaga bys inwånare i sinnet,
att bygga sig ett Bönehus, Wälsigna detta
deras företag! styr deras sinnen till enighet,
samdrägt och drift i företaget, så att det ock
snart nog må nå sin fullkomlighet, och be -
wara de arbetande för skador och olyckor
derwid! Må detta lilla hus i långliga tider
blifwa och wara ett dig helgat Tempel, i
hwilket dit namn må ärat och prisat warda i
mångas hjertan! Måtte många Gudälskande
själar här uppsända brinnande och andäktiga

böner till gud och deras frelsare och det i en
ren kärlek till honom! Och hör O! Gud! i
nåder deras swaga suckar, som de till dig up -
sända, så att din bönhörelse hos många måt -
te blifwa märkbar och rik af nådefull kraft
kraft i din fruktan O! måtte dit ord här rent
och oförfalskat blifwa förkunnat och pre -
dikat, och kraftigt blifwa till att wäcka sof -
wande syndares samweten, omwända många,
många själar till dig min frelsare; så att deras
tro må blifwa ren och oförfalskad! och till
slut i alla tider af denna lilla hjord efterhand
en stor Församling må samlas i dina ewiga
frögdeboningar! &c: Sådant war innehållet
af min bön den jag något mera utwecklade;
men som det började allt mera och mera
dagas och jag fruktade att någon skulle få se
mig inbegripen i denna förrättning, det jag
aldeles icke wille, så wågade jag icke hålla på
så länge; utan sedan jag som Salomo hade i
min bön innefattat det hufwudsakligaste, så
steg jag upp och geck hem; glad att hafwa, i
så måtto fått fullgöra den indre drift och
önskan, som war wäkt hos mig.

Jag och alla byssens inwånare, som dagen
förut hade warit till sjöss, rustade oss åter
färdiga till afresan; och som alla sakerna för -
ut woro i sjöbodarne, så blefwo wi snart fär -
diga. Det war Lördagen och wi afseglade om -
kring klåckan 9. Wind war den samma som
dagen förut och lika knapp, men foglig och
wacker och luften war oppljus, så att wi med
en hygglig och glad fart, på en bog, upp nådde
Löfö udden wid pass klåckan ett; och hade då
seglat 4. mil och 2. dito återstodo än nu; och
som wädret nu mera war förligt, så hoppades
wi få fordare fart hädan efter. Här wid Sik -
skär, just inwid Löfö udden, kom Son till den
döda med bränwins flaskan och gaf oss alla
en sup och en mjukbröd skifwa, som nu war
wälkommen; ty jag war hungrig, hwar efter
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alla sökte igen sina matsäckar, och jag wän -
tade också att wärdinnan eller hen nes Son
skulle komma med något mer åt mig, det jag
nu altför gärna hade tagit, ty jag war mycket
hungrig hälst aptiten af supen nyligen war
wäkt, och jag dertill med måtte sitta och se
på huru alla åto med god matlust; men jag
feck wänta förgäfwes. Dock wille jag icke
säga något, eller påminna om någon mat, ty
jag war försynt, wi hafwa wind tänk te jag,
och det blir wäl icke så många timmar förr
än jag är hemma. Misnögd häröfwer blef jag
icke, ännu mindre ond; ty jag uträknade
deras efterlåtenhet på följande sätt. Af snål -
het eller niskhet är det wist icke; ty det har
jag sett alla dagar, såwida hon har haft fram -
me mat till öfwerflöd och wäl lagat på deras
wis; Men hon lärer säkert tänka så: jag har nu
icke sådan mat som han kan äta; och det
wore skamligt, at taga fram och bjuda så
simpelt och dåligt som wår reskost är; – ty
när han icke har stort kunnat äta af hwad wi
hafwa tillagat det bästa som wi kunnat åt
honom hemma, huru skulle han kunna eller
ens wilja äta af wår dåliga res kost? Således
war det ren förlägenhet för gumman; ty hon
tyktes icke hafwa något tjenligt, att gifwa
mig, derföre tog hon det beslutet att ej bjuda
något; utan hon tänkte utan twifwel som jag:
wi segla snart upp till Staden, så får han mat
nog hemma, han får wäl wänta till dess. Så
sökte jag att uttyda hennes efterlåtenhet till
det bästa och jag tror, att jag har träffat på
det sanna förhål landet härutinnan. Föröf rigit
tyktes hon wäl så mycket redan hafwa på -
kostat till mat åt mig så att jag war säker, att
hon långt häldre önskade, att få slut der på,
än nånsin jag, att få komma hem, ehuru alf -
warsamt jag det önskade. Dock tänkte icke
det öfriga säll skapet på båten lika mildt
härom som jag; ty hela 20. åren derefter i
October 1821. war en af grannarna hos mig

som hade warit med på samma resa; som, då
wi tillfälligt wis språkade om denna resans
beswärligheter, yttrade sig, att graföhls wär -
din nan betedde sig emot Herr Magistern rätt
skamligt. Och när jag just icke synnerligen
wille gifwa mig i samtal med honom härom,
så fortfor han: ”Åtminstone tyckte jag att det
war för dåligt.” Men för ofwanskrefne or -
saker tyckte dock jag, att hon borde ur säktas.
I medlertid fortsattes seglingen med god fart;
men ännu woro icke alla nöder öfwer stånd -
na; ty när wi kommo upp om Sandskär, en
./2. Mil nära Staden, så funno wi, emot all
för modan, att Elfwen ett godt spänne war
öfwer alt öfwertäkt af samman strömmad is
och snö. Men lyckan war, att han war föga
ihopfrusen, så att wi änteligen fast med stor
möda kunde söka oss derigen om; men blef -
wo mycket nog hindrade deraf. Sedan hade
wi åter fri fart, och hunno änteli gen till Stads
bryggorna så där emellan klåckan 2. och 3.
efter mycken längtan; och sen war jag icke
att stiga i land och skynda hem, där jag icke
litet war wäntad och mycket wälkommen.
Jag mins nu icke hwad jag feck för beswäret;
förmodeligen war det högst obetydligt, om
icke allsintet; ty när jag icke hant den sjuka
med lifwet och således icke skriftade honom,
samt hon så länge födt mig så kostsamt, så
tyktes förmodeligen de icke wara förbundne
till någon widare betalning åt mig. I med -
lertid feck jag i hela 2. år kännas wid följ -
derna af denna resan i mitt bröst. Si så får
ofta en Prestman slita ond och mera än en
gång wara i lifsfara så till sägandes för intet.

Min i Ostnäs qwarlämnade Chaise feck jag
wäl hem; men dess fotlåda hade i Säfvar fjer -
den blifwit lös och flutit bort, där wattnet,
när man kör deröfwer på dess botten, ofta
går öfwer hjulnafwen; när is blef fants lådan,
och jag feck henne igen. 
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XV. Capitlet.
Slutet af året m:m: 
Och början af Nya året.

Swåger Jonas Gustaf skref mig till ifrån
Stockholm som följer.

=== ”Jag har brustit i fullgörandet af
twänne skyldigheter emot dig Först ===, att
tacka för sist, samt sedan att öfwersända de
penningar du, wid min afresa war god och
lämnade mig. Bägge dessa skyldigheter får
jag nu fullgöra och” &c: === angående en
Commissjon och hällsningar. Slut. 

Han anhölt wid sin afresa ifrån oss, att få
låna litet respengar utaf mig, och jag lämna -
de honom, om jag mins rätt 10. Riksdaler;
nästan de enda jag hade. Altså sannades så
snart min pagina 734. 6:te Boken yttrade
gissning, att den dagen en gång torde kom -
ma, att hans högförnämhet behöfde låna
pengar af mig fattige och af honom förak -
tade man; äfwen sedan en par 3. a 4. gångor
feck jag äran, att göra honom samma tjenst.

Ifrån min hustrus Cousin Erik Turdfjäll,
som bodde hos min Swärfar hade jag ock
bref, som utom Commissioner äfwen skref:
”Anna Greta lefwer bra och är altid beskjed -
lig; men will ej hem.” Slutet. Att wår dotter
mådde wäl och war nögd war oss fägnesamt
att höra. 

Som alla år denna tiden alltid hölts As -
sambléer, så hölts också nu en afton dans hos
Handelsman Tjernström af bod=Betjen ter.
Nu som Min hustru, på eftermiddagen, hade
gått ut för att hällsa på någon af Han dels
Fruarna, och där råkat flera Fruar, så hade de
öfwertalt Henne att följa med sig, för att på -
se Bod=Betjenternas bal; Hon följ de så med,
emedan hon trodde sig icke komma till att
blifwa där så länge; men emot förmodan
blefwo de alla där till emot slutet af natten;
ty måste Hon också wara så med. Jag, som

förut icke feck någon kunskap der om, feck
således åter en bedröfwelses natt, wäl icke
aldeles så djupt bedröflig, som den förra,
omtalad på bladet pag: 427. Denna Boken;
Men dock för mig ganska swår. Wäl insåg jag
anledningen dertill, ty jag wiste åf, att en
sådan bal skulle hållas; men alla de då hafda
tankar uppwäktes ånyo och mångfaldiga fle -
ra till; med hwilka jag såsom förra gången låg
och qwaldes hela natten. De tankar som nu
mäst oroade mig och dem jag på förra stället
blott omrörde och lofte framdeles omtala
och, som alltid plågade mig så ofta någon
gång denna swagheten öfwerföll mig, woro
fölljande: Jag fant mig häftigt nog frestad,
att rymma bort ifrån alltsammans. – Jag må
då tänkte jag, slippa ängslas öfwer sådant
och min Hustru äga frihet att löpa omkring
på alla baler, som hon behagar. Jag öfwerlade
då hos mig sjelf hwad jag skulle taga med
mig; nemligen hälften af de få peng ar jag ha -
de, uret, och något annat silf wer, blott så
mycket att jag kunde hjelpa mig så långt
bort att jag intet wore känd; allt annat wille
jag lämna qwar åt hustrun. Dernäst öfwer -
lade jag hwart jag skulle taga wägen: hälst
önskade jag att fara till södra Swerge eller till
Öster= eller Wästergyln, såsom stäl len där
jag mäst eller snarast skulle kunna wara
okänd; eller ock till Norrige. Huru jag där
skulle kunna föda mig tänkte jag också på,
men derom grufwade jag mig icke mycket;
allenast jag kunde komma på ett ställe där
jag skulle kunna wistas, wille jag söka upp
något Herrskap som bodde på någon god
LandtEgendom, så wille jag där bedja att få
stanna, och till en början wara till tjenst i
hwarjehanda, såsom fiskare; ty ett sådant
ställe wille jag framför allt uppsöka, där som
wore godt tillfälle att fiska, och isynnerhet
sysselsätta mig med, att binda, bygga eller
laga nät, not och ryssior m:m: eller läsa för
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barn, eller renskrifwa åt folk, eller hwad an -
nat, som jag lämpeligen skulle kunna för -
rätta; och om jag efter någon tid skulle kun -
na förwärfwa mig en aldrig så liten penning
summa mera än jag ytterst nöd wädigt be -
höf de så wille jag öfwersända dem till min
hustru då och då till understöd för barnen;
ty att bistå henne wid deras upp fostran wille
jag aldrig förgäta. Efter afresan wille jag taga
mig ett annat namn och wid öfwersän dan -
det af pengarne anting en skrif wa ano nymt,
eller ock allsintet skrif wa annat än utan -
skriften till min Hustru; men aldrig stället
där jag bodde på det min wistelse ort icke
måtte blifwa upptäkt. I wä gen wille jag klä -
da mig Sivilt, och Om jag icke hade res  -
pengar, så wille jag söka att hjel pa mig fram
antingen gåendes eller att få åtfölja åter -
farande skjutsbönder emellan Gästgif war
gårdarne. Mäst fruktade jag för brist af Pass
det jag icke på något wis kunde bekom ma;
men medelst ett stilla och be sked ligt upp -
förande i wägen hoppades jag ändock kom -
ma fram. Sådan war min under min ångest
uppgjorda plan.

Men å andra sidan åter mötte mig mång -
faldiga swårigheter wid åtankan af ett sådant
företag. Och wid grublandet deröfwer spelte
inbilningen derom så lifligt hos mig, att jag
tykte mig nästan redan i sjelfwa werket un -
dergå det lidande, som jag kunde hafwa skjäl
att frukta före. – Ach Herre Gud! tänkte jag:
Detta torde dock kanske wara ett det dårak -
tigaste företag, som jag någonsin skulle kun -
 na wälja. Ty än tyktes jag blifwa af Kro no
betjeningen fasttagen och återsändas med
tjenliga medel, eller kastas i fängelset, än
wilsefarande i ödemarker och af möda och
hunger utmattad, än lida af gement slödder
och deras hädelser, än åter icke blif wa emot -
tagen af något Herrskap; och om dock änte -
ligen det, så dock på hwarjehanda sätt mis -

tänkt; och i allafall torde jag på ett sådant
ställe, ehuru wäl jag annars kunde må, dock
nödgas framlefwa mina dagar i en stadig -
warande sorg och en stor bedröfwelse öfwer
mistaget af ett sådant företag. Sådana tankar
och föreställningar, som jag så lifligen kän -
de, såsom hade jag wärkeligen warit i alla
dessa nöder och känt alla sådana plågor, ja så
aldeles, att jag knapt wiste till mig att jag låg
hemma i min säng; utan tykte mig allaredan
wara på den utwalda Herregården, gjorde att
jag insåg dåraktigheten af alla sådana griller
och wäkte beslutet, att slå allt sådant utur
hogen och att söka öfwerwinna en sådan
frestelse. Men hwad som mäst bidrog härtill
war följande omständigheter.

Först: kunde jag wäl så öfwergifwa min För -
samling? – Jag är tänkte jag, af den kallad och
af Gud satt till deras Lärare, skall jag wäl då
så lättsinnigt löpa ifrån ett så wigtigt kall?
och icke sköta om att, wara den till gagn och
nytta i det lilla jag förmår? Nej häldre må jag
i mitt hus lida hwad jag kan! Dernest; bör jag
wäl så öfwergifwa min hustru, som säkert är
oskyldig till alla de mistankar, som mina gril -
ler hos mig hafwa uppwäkt? och huru skall
hon wäl kunna lefwa och bärga sig med sina
små barn? Jag har wäl tänkt skicka henne nå -
got litet pengar; men huru långt kan wäl så -
dant förslå? Och kan jag wäl räkna på något
säkert i det afseendet? det torde åt minstone
blifwa allför fint.64 Hon kan wäl få Adjunct,
som gör Sysslan; men huru länge kan wäl det
räcka? huru stor blir wäl behåll ningen, när
den snäfwa Lönen skall delas med honom.
Sysslan blifwer ju förklarad för vacant, som
snart ånyo måste besättas, och hwad betyda
wäl en par nådår, När Pre dikanten är aflönt,
utom alla andra afdrag? Och bör jag wäl göra
Min hustru en så smär tande sorg? utom,
hwad skam ådrager jag mig icke så wäl i Con -
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sistorium och Försam lingen, som af alla and -
ra, som icke kände mina orsaker till ett så -
dant företag? dock detta skötte jag föga om,
allenast jag komme på en aflägsen ort, där jag
ej wore känd. Och än teligen: Om då icke Mi -
na Föräldrar och Swärföräldrar lefde! kan jag
wäl göra dem en sådan sorg? Och hu ru lärer
jag icke i de sed nares ögon blifwa an sedd,
som den ned  rigaste menniska? Dessa och fle -
ra slika be traktelser woro starka an ledningar,
att afhålla mig ifrån utförandet af ett så
oklokt företag. Änteligen kom hustrun hem
i slutet af nat ten och afbröt dessa mina gril -
ler. Och man kan föreställa sig huru swåra
och tryckande sådana tankar, som likasom
hopade sig på hwarandra, woro för mig. Dock
woro de icke nu så swåra som förra gången;
men icke des to mindre tryckande nog, så att
jag hela natten låg och grubblade härpå. Jag
kunde dock nu emottaga min hustru med
någor lunda lungt sinne och tala med henne,
hälst sedan hon hade omtalt anledningen till
Hen nes bortgång och långa frånwaro samt i
hwil kas sällskap hon hade warit, då jag fant
att jag icke borde räkna hennes långa borto -
waro henne till last. Hon frågte hwarföre jag
icke slägt ljuset och lagt mig att sofwa? ”Hu -
ru kan jag sofwa”, swarte jag, ”när du så är
borta, det är ju för mig omöjeligt.” Det hände
wäl ock någon gång sedan, när något mis ha -
geligt mig hände af hustrun, eller jag kom
ihog allt hwad förut händt, eller jag låg någon
längre tid waken om nätterna och grubblade,
att rymnings tanckarna åter infunno sig; ty
se dan sådana tankar en gång så lifligen woro
wäckta, så kunde de åter ganska lätt åter kal -
las wid minsta anledning eller wäckelse, men
alltid nu mera owiljandes; men de woro nu
mera icke swåra; utan likasom blott has tigt
flygandes förbi.

Såsom wanligit, så kunde jag aldrig straxt
förtroligt tala med hustrun om mitt lidande

och grubblande, och ofta beslöt jag, att aldrig
oroa eller bedröfwa henne med sådant mera;
och så länge sådant ej war skedt, så för sökte
jag wäl att wara glad och lugn, men det kun -
de jag omöjeligt rätt blifwa; jag nödgades till
slut öpna mitt hela hjerta för Henne, ibland
några dagar, ibland åter 14. dagar, eller 3.
weckor, och denna gången åt minstone ett
halft år derefter; Då alltid straxt mitt hjerta
blef lättat och tillfredsstält och hustrun feck
deremot en sorgestund. När jag då änteligen
till slut upptäkte för henne alla mina rym -
nings griller, så blef hon nog mycket för -
wånad deröfwer i början; men hon återfeck
sin munterhet snart nog igen. Wid en sådan
gladare stund, då wi talte om samma ämne,
frågte jag Henne: ”Om jag nu hade warit så
galen och werkstäldt ett sådant företag och
farit ifrån dig, hwad skul le du wäl hafwa tagit
dig före?” Hon swarte: ”Jag skulle genast haf -
wa rest efter dig och sökt igen dig om du än
hade farit aldrig så långt; ty så hemligt har du
wäl aldrig kunnat fara, att icke något sporr
efter dig hade kun nat yppats.” Detta swaret
och detta profwet på hennes sanna wänskap
för mig war mig högst owäntat och oför mo -
dat och gladde mitt hjerta rätt mycket; Jag
frågte derföre ånyo: ”Så! skulle du wäl hafwa
welat resa efter mig som så obe skedligt hade
öfwer gifwit dig? jag trodde att du aldrig hade
welat se mig mera, såsom owärdig någon
god het af dig.” – ”Jo”, swarte hon med myck -
en godhet och ömhet, ”det skulle jag helt
wist hafwa gjort.” Jag fortfor: ”så mycken
kärlek och ömhet hade jag wist icke då kun -
nat wänta af dig; utan jag har trodt, att du
aldrig hade welat se mig mera; utan farit hem
till dina Föräldrar och sökt deras hjelp och
beskydd.” Och huru mycket detta hen nes
swar fägnade och tröstade mig kan jag ej nog
säga; och det är gifwit, att detta ganska
mycket förökade och stadfästade Min kärlek
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till Henne. Detta hennes swar war mig se dan,
under mången sömnlös natt, ett ganska
glädjefult tanke ämne; och förestälte jag mig
under sådana stunder; om hon helt oför mo -
dat hade funnit mig och kommit i min lilla
kammare, så wäl huru flat och skamlig jag
hade skolat blifwa, som ock den stora glädje
som också i samma ögnableck, skulle hafwa
igenomflödat mitt sårade och sorg bundna
hjerta. Ja jag tyktes ibland just wara i denna
belägenhet, och lifligen känna dessa stridiga
känslor i mitt bröst. Min Läsare tor de tilläf -
wentyrs undra huruledes jag, som en klok
man, kunde wara så swag och plåga mig sjelf
med sådana oförnuftiga griller; men betänk
blott: beder, att I icke fallen uti fres telse!65 Fres -
taren går ännu omkring, och ho kan säga sig
wara fri från hans anfall; han har 1000:de wä -
gar till ditt hjerta; och inbill ning en och tan -
karna en gång hos dig wäkta lif ligt, blifwa
wist icke så lätta att fördrifwa; ty det ena kan
du hafwa försökt men det andra icke.

Ibland de bref som jag ännu detta år feck
war ifrån Abraham Renström en af mina
bröder ifrån Pastoralexamens tiden och som
nu hade blifwit Consistorii Notarie efter
Olof Lindahl. Han skrifwer som följer:

”Borgaren Lindgren i Umeå, som uti bref
till Herr Biskoppen, på ett stötande sätt be -
swärat sig deröfwer, att hans till Consis to -
rium ingifna påstående emot Ullberg blif wit
så länge lämnat utan åtgärd, täckes Bror wara
god och emot Lösen tillställa hosgå ende
Protocols Utdrag, som honom till behö rigt
swar länder. Med denna dags Post afgå Con -
sistorii bref till Prosten Hofverberg och
Comminister Häggström med förord nande,
att såsom Ståndets deputerande biwista Mar -
kegångs sättningen i Ume; Och som det
skulle kunna hända, att ägarena icke sjelfwa
så promt låta uttaga sina bref och att dessa

således för sent komma dem till handa, torde
min Bror === uttaga och igenom Klockare
post framskaffa dem. Att denna Expedition
kommer så i sista laget, är Lands höfdinge
Embetets fel, som ej förr än med sista Post
reqvirerade den.” Slut.

Båda dessa Commissioner expedierade jag
genast. Det nämde Utslagets innehåll mins
jag ej; men säkert feck Lindgren påskrifwit.
Jag skref straxt swar och öfwersände Utslags
Lösen; Men tillika skref jag, att jag hop pades
att jag ej kunde på något sätt mistänkas, att
hafwa warit partisk i frågan emellan Ullberg
och Magdalena Öman. &c:

I slutet af månaden feck jag följande swar.
Tacksägelse för de öfwersände penning ar -

ne. === ”Att någon mistänkt min bror för
att wara partisk i förlofnings skilnads saken
emellan Ullberg och Magdalena Öhman; har
åtminstone jag ej kunnat förmärka; och när
Consistorium infordrade Brors utlåtande om
den senares kyrkotagning i egenskap af Ull -
bergs äkta hustru, så skedde det ej i afsigt att
bringa Bror uti answar, utan endast för att
inhämta huruwida den skedda kyrko tag -
ningen kunde lägga någon ny swårighet för
den gemensamt sökta skilnaden. I an ledning
af Brors utlåtande yttrades endast, att Bror
wäl haft goda anledningar till att göra såsom
skedt är; men att Bror också hade rätt så wäl
kunnat förswara, om Bror wägrat, att såsom
äkta hustru intaga Magdalena Öhman, till
och med om Ullberg sjelf gifwit formlig an -
modan dertill, såwida han ännu war omyn -
dig.” === slut:

Ett angeläget bref medföljde till v: Past:
Nordlund.

Det i detta bref omnämde Consistorii inford -
ran af mitt Utlåtande lyder ord ifrån ord så:
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”Tit:
Wid igenomläsandet af de, rörande den af

Philosophiæ Candidaten Ullberg och Mag -
da lena Öhman sökte Trolofnings skillnad,
inkomne skrifter, har Consistorium ej kun -
nat undgå att anmärka, det Ullbergs före -
gifwande, som wore bemälte af honom häf -
dade Magdalena Öhman, utan hans an mo -
dan eller bifall, såsom dess äkta hustru i kyr -
ko tagen; hwarföre och då, enligt Eder Äre -
wördighets gifne betyg, Eder Ärewör dig het
henne såsom Ullbergs blifwande hustru i
kyrko tagit, så har Consistorium welat in -
fordra Eder Ärewördighets utlåtan de, af
hwad anledning och på hwad grund sådant
kunnat ske; och har Eders Ärewör dighet att
fodersammast dermed till Consistorium in -
komma. Förblifwer” &c: Under skrifter.

Det äskade utlåtandet afsände jag genast
och war sådant som rättare pag: 483. och 226.
denna Boken anfördt är. Men ingenting
förargade mig mer än att Ullberg, såsom nu
mera Prest och längesedan myndig, kunde, så
emot samwetet och sin indre känsla påstå, att
jag utan hans anmodan eller bifall, hade,
såsom hans äkta hustru intagit hans trolof -
wade Magdalena Öhman, då han wist icke
kunde hafwa glömt, huru han enträget flera
gångor i mitt hus, och i Hennes närwaro, bad
mig derom; men han fruktade wäl, att han
icke skulle winna den sökta skillnaden om
han sådant ärkände. Men hwarföre skulle
han anföra en uppenbar lögn och neka der -
till så aldeles; mera hederligt eller mindre
nedrigt hade det warit om han ärkänt san -
ningen, eller åtminstone till hälften, han
hade ju likafult kunnat påstå och förebära sin
minderårighet. Det war icke utan, att icke jag
råkade i någon farhoga om någon alfwarsam
efterfrågan om answar skulle wäckas, hälst
jag war nog oförsigtig, att hwar  ken taga
skrifteligt af honom derom, ej eller hade

tillkallat wittnen, som hade kun nat intyga
om hans alfwarliga begäran här om; utan jag
förlitte mig på hans up riktighet och ärlighet,
och på hans då wista warma tillgifwenhet
och ömhet för henne, samt för det kom -
mande fostret, hwars äkta och ärliga födsel
han war högst mån om måtte för wa ras, till -
lika med modrens säkerhet om en laglig äkta
förenning. Men nu war samwetet dödat, och
derefter hade han glädjen deraf till slut. Se
efter nyss förut citerade stället. Detta war
orsaken till min, i mitt bref till Renström
pag: 279. yttrade farhoga om nå gon mistanka
om någon min partiskhet i saken. Si i ett
sådant bekymmer kan man rå ka blott för sin
godtrogenhet och igenom lätt wilseförda och
lösaktiga ynglingars lätt sinniga tänkesätt,
lindrigast sagt. 

Ifrån Swärfar hade jag nu 2:ne bref, I det
första skref han:

”Nu sändes 2. skrindor hö till dig, hwartill
Swåger Widmark lämnat ungefärligen 18.
[lispund]. Det öfriga är af mitt, som du är god
och håller till godo.” === Sedan Kommis -
sioner. – ”Anna Greta trifs wäl och är Mor -
fars och Mormors ro.” Sedan wanliga Jule
önskningar.

I det andra först Kommissioner. Sedan:
”Anna Greta har fått ett par Nya skor ifrån
Rådman Wall, tillräckligen stora, hon tackar
hjerteligen för pälsen och Linet, som blifwit
henne tillsändt. Hon har fått af Mormor ett
par nya hwardags strumpor, och således
återsändes hennes förra såsom små lilla Bror
torde kunna nyttja dem. Nu an håller hon
med mycket nögdt sinne om sin hjerteliga
hällsning till Mamma Pappa och Lilla Bror.”

Jag swarte straxt på båda brefwen, tacka -
de för begåfningarna, och för deras godhet
emot wår dotter, hwars hällso till stånd oss
fägnade ganska mycket.
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Swåger Nils Jacob skickade tyg till min hus -
tru och i bref anmodade henne at till skära
sparlakan, täcken &c: åt honom; som alt blef
wärkstält och hans nya säng, som war färdig
äfwen hemsänd.

Af samma Dato feck också jag bref ifrån
honom, deri han, utom Kommissioner, ock -
så lofwade mig en skrinda hö; och Swär -
föräldrarne sände oss litet färskt kött; således
woro de alltid goda och wänskapsfulla emot
oss. ”Anna Greta mår wäl”, skrifwer han,
”och är beskedlig; men gråter alltid när lilla
hunden får någon släng för små odygder.”
Denna hade hon fått till skänks ifrån Fru
Hallén skickad, den hon hölt åf på det högs -
ta och kunde således icke fördraga att han
skulle få stryk. Sådana i sig sjelfwa obetyd -
liga ting och underrättelser, äro dock för
Föräldrarna af wigt att få höra när de angå
deras frånwarande barn.

Det af Consistorium af mig äskade utlå -
tandet Se pag: 480 följ: d: B: dit det hörer, i
Ullbergska saken lydde så.

=== Ingressen. – ”Då ofwannämde Candi -
dat, tillika med nyssnämde hans Festemö
war hos mig 1795., så uppwiste han icke alle -
nast en emellan dem upprättad, och icke
allenast af tillbörliga wittnen, utan ock af
Ullbergs Fader undertecknad Laglig Trolof -
nings skrift, hwilken utan twifwel till V:
Cons: är inlämnad, ===; utan ock såsom en
hederlig och ömsint man anstår ådagalade,
all möjelig tillgifwenhet och ömhet för hen -
nes wäl, samt enträget gaf tillkänna, att hans
Fästemö ej på något sätt måtte såsom wan -
hederlig anses; utan att hon, såwida hon war
hans Trolofwade fästemö, hwilket Ekten -
skap i sinom tid otwifwelaktigt skulle full -
 bordas, och hon blifwa hans Ekta hustru,
alltid såsom sådan måtte anses och hedras; i
hwilket afseende han ock anmodade mig, att

i all ting se henne till det bästa tillgodo, samt
wara hennes förswar emot andras ohemula
tillmälan. Huru orden föröfrigt egenteligen
föllo kan jag nu mera icke minnas. Men så -
dana woro då hans tänkesätt och tal; och
ehuru högt den skedda Trolofningen misha -
gade mig, så gladde det mig dock på det
högsta, att finna honom så honette tänkan -
de, och öm om hennes heder och wälfärd;
Men nu, när han har helt och hållit ändrat
sitt tänkesätt ända till att söka Tro lofnings
skilnad, så torde det ej wara owäntadt, att
han nekar härtill. Och det är sant, att jag ej
hade några wittnen närwaran de, men jag
hoppas dock, att mitt ja i detta fall får gälla
åtminstone lika så mycket som hans nej.
Föröfrigt: om han ej hade welat, att hon så -
som hans blifwande Ekta hustru skul le i kyr -
ko tagas, hwarföre skref han mig icke till
derom, hwartill han hade en så tillräcklig tid;
men sådant kom honom då icke i sinnet.

Då jag dessutom hade i handom icke alle -
nast ofwan omtalte, och efter min då wa -
ran de tanka, Laga Trolofnings skrift, utan
ock KyrkoHerdens Herr A: Nenzéns attest,
som i afskrift härhos följer, i hwilken han
intygar om samma trolofning, så har jag an -
sedt det wara, icke allenast Lag likmätigt;
utan ock lagen sjelf nödwändigt fordra, att
hon såsom hans blifwande Ekta hustru bor -
de i kyrko tagas. Detta tillika med det före -
gående har gjort, att jag har trott mig hafwa
handlat lagligen då jag henne såsom hans
blifwande Ekta hustru har i kyrko tagit; och
om jag i sådant fall detta underlåtit, så skulle
jag säkert trott mig handla lagstridigt om jag
hade Henne i kyrko tagit såsom en annan
löslägrad flicka (eller h=r=). Umeå Stad d:n
8. Decemb: 1801.” Namnet.

Man ser att jag i denna skrift har anfört
nog bindande anledningar och lagliga skäl till
mitt förhållande i denna sak, utan att än dock
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uttryckeligen nämna, att han hade spe cielt
anmodat mig derom, hwilket jag säkert hade
gjort om icke, som förut sagt är, mitt min ne
hade swikit mig, som kanske war nog så godt.

Straxt på Nyåret kom ett bref ifrån Swåger
Nils Jacob, i hwilket han näst efter Nyårs
önskningar tillägger: ”Ett godt Pastorat, som
wäl skulle behöfwas!” Nog wankades denna
önskan, men dess uppfyllelse infant sig ej.
Dernäst Kommissioner. Och till slut skrif -
wer han:

”I morgon reser Far och jag till Pitheå, Far
för att hälsa på Bror Johan Petter; men jag
för andra orsaker, som du wäl wet.” och
hällsningar ifrån wår dotter.

Dessa orsaker woro att fria till Mamsell
Elsa Grahn i Pitheå, den afledne Prostens
dotter. På denna sak syftas pag: 456. d: Bok:
angående det omnämda förtroendet till
hustrun.

Nu war Swåger Johan Petter kommen till
oss: Och som Assemblée skulle hållas på
Fendriks Bostället, så skulle han gå dit och
wille att wi båda också måtte följa med; det
wille jag högst ogärna; men kunde dock icke
undwika det; ty måste jag följa med fast med
största owilja och oro. Ty som Assembléerna
alla år hade warit mig till så mycken sorg, så
woro de mig högst mishageliga; och då ännu
dertill kom att Fendrick Löfvenadler just
bodde der, samt man påminner sig mina för -
ut omnämde mistankar om honom, så inser
man hwarföre det föreföll mig så tungt och
motbjudande. Utom dess önskade jag få blif -
wa hemma för samma orsak, som är an fört
pagina 181. 6:te Boken.

Wid lediga stunder läste jag ofta någon Ro -
man eller någon annan roande bok, när jag
hade någon sådan för att roa så wäl hustrun,
som mig sjelf. En lördags qwäll hade jag läst

mig trött, ty bad jag min hustru läsa någon
stund för mig; hon wille wäl ej göra det; ty
hon war wärkeligen blyg och försynt för mig
i det fallet, det hon wist icke behöfde wara;
men hennes humör och lynne war sådant;
hon läste dock för mig en stund, och då hon
råkade säga orätt en gång eller par och jag
råkte rätta henne, så öfwrgaf hon straxt att
läsa, och det war omöjligt att få henne att
fortfara dermed oaktat jag bad henne rätt
mycket derom, och sökte öfwer tyga henne
att jag wist icke gjorde det för att critisera,
utan blott för att rätta, samt att det allsintet
betydde om hon någon gång råkte säga litet
orätt; jag gjorde wist icke derpå något af se -
ende; men hon war högst grantykt och öm -
tå lig så snart man råkade säga något, som
ald rig så litet mishagade. hon war wist icke
derföre ogen, utan det war blott gran tykthet
och werkelig blyghet, som snarare war teck -
en till en rättskaffens ambi tion; Föröf rigit
lärer jag nog förut hafwa ådagalagt hen nes
goda och böjliga sinnelag.

Den 24. war åter assemblé och min hustru
war kalad af Fröknarna Stromberg att göra
dem sällskap, såwida Friherrinnan deras mor
nu började blifwa så orklös, att hon icke
gärna förmådde åtfölja sina döttrar. Hustrun
geck så till dem med mitt samtycke och war
borta mäst hela natten såsom de twå förra
gångorna; men oaktat jag wiste deraf och jag
således icke kunde hemförwänta Henne förr,
så kunde jag ändock icke sofwa, utan jag låg
och ibland läste någon stund och ibland
grubblade jag såsom de förra gångorna; men
denna gången war det icke så swårt och så -
rande, utan geck mera lätt och snart öfwer.
När då hustrun änteligen kom hem frågte
hon helt förundrad: ”Nå ligger du då waken
ännu?” ”Ja” swarade jag någorlunda muntert.
– Hon fortfor: ”har du legat waken och bränt
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ljuset hela natten?” – ”Ja”. – ”Men att du då
icke kan lägga dig att sofwa i godan ro? jag
försäkrar dig, att det har alls ingen fara med
sig.” – Jag: ”huru menar du min Wän, att jag
skall kunna sofwa när du är borta?” – ”Du
har wäl då legat och grubblat nu såsom
förr?”– ”Wäl just icke det men jag har mäst
roatt mig med att läsa i denna boken.” Altså
språkade wi nögda tillsammans; och äfwen
jag skäligen tillfredsstält. 

Nu på länge, änteligen ett bref ifrån Sjä -
lander, ”Länge” säger han ”sedan wi taltes
wid de aliqvid in omnibus.” Detta war just
icke så synnerligen wäl träffat. Sedan om att
utlösa ett Utslag ifrån Cancelliet. Slut. 

Ett bref ifrån en Nils Skotte i Stockholm deri
han begär en ny Attest, såwida han hade för -
lorat den han feck ifrån Herr HofPred: Ber -
lin, ankom nu. Han uppger såsom grun der till
attesten, att han war född i Umeå, Upp född
hos Sjö Capit: Lindgren, samt stän digt warit
till sjös, så att han ingen annorstädes ifrån
kunde få Attest, hwilken war honom dock
högst nödwändig; ty han hade twågång er låtit
lysa för sig till Egtenskap. Jag sökte då upp
honom i gamla Kyrko=bo ken och skref så -
dan attest, som den gaf anled ning till.

Swåger Nils Jacob i bref anmodade mig om
fle: Kommissioner; ty som han hölt på att
sätta eget hushåll, så behöfdes hwarjehanda.
Han underrättade oss om, att han nu hade
sin Syster Babba hos sig på Kapténs bostället
Bygdeborg, samt hällsade ifrån wår dotter
och alla andra.

Ifrån Regements Pastorn Schmaltz ett
bref, som, jämte tacksägelse för sist, anhölt
att jag måtte påskynda ett utslag ifrån Can -
celliet. Frågar om nytt i wår wäg och hälls -
ningar. 

I slutet af månaden hade jag följande märk -
wärdiga dröm. Jag tykte mig åtfölja vice Pas -
tor Nordlund, som geck förut och bar ett ljus
i handen, och jag geck straxt efter eller bre -
dewid honom, men straxt efter oss geck en
större folk mängd i en skock, Först gingo wi
öfwer en grön och wacker dal eller äng, och
sedan uppföre en lika wacker och grön men
jämt uppstigande kulle, men Nordlund före -
lyste oss alla med sitt ljus. Till wänster hela
wägen war en djup mörk och dyster dal. Se -
dan wi kommo öfwerst på kullen mötte wi
en brant jordbacke, i eller under hwilken war
en öppning eller ingång, då wände sig Nord -
lund om och gaf mig ljuset, sägandes: ”med
detta ljuset skall du förelysa folket!” Jag tog
så ljuset i min hand och fölgde Nordlund in
i Jord öpningen för att lysa honom 2. a 3. steg.
Der mötte wi twenne smerre öppningar; den
ena geck ända fram eller snarare något litet
ned i jorden; men den andra geck ända uppåt.
Igenom denna sednare geck eller klef Nord -
lund allt högre och högre, och jag hörde lju -
det af honom allt efter som han for uppföre,
så wäl hans röst, som också ljudet af hans
klifwande; men allt mattare och mattare. Jag
försökte också fara samma wäg efter honom,
men öppningen war så trång, att jag omöje -
ligen kunde komma ett enda steg efter ho -
nom mera; och snart tillslöts öppningen al -
deles, hwarefter jag wände om och träffade
folket straxt utanföre den första öppningen,
då jag med mitt ljus lyste dem och geck förut
samma wäg tillbaka igen. Sådan war dröm -
men; dess förklaring skall framdeles anföras.

Twenne bref ifrån Swåger Nils Jacob inne -
höllo blott Kommissioner och hälls ningar
ifrån Föräldrar och Syskon, samt wår lilla An -
na Greta, så ock underrättelse om hans til l -
ämnade resa till Pitheå i, icke långt förut
omnämde ärende.
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Men Swåger Johan Petter har i twenne bref
något wigtigare att anföra. Ty i det förra,
utom kommissioner skrifwer han: ”Jag skulle
härom hafwa skrifwit till din Gumma, men
jag känner ej för närwarande hennes addres -
se, torde hända att hon wistas på någon af de
Tyska orterna, och jag åter är så litet öfwad i
den utländska korrespondensen, så att jag
fruktar det blefwe intet af alltsammans.” I
det andra Omtalar han sin fullbordade resa
ifrån derifrån han medförde hällsningar, så
wäl ifrån min hustrus, som mina Slägtingar.
===. ”Jag slutar med anhållan att du wille
framföra min kompliment för Syster Lisa
Cajsa om hon ock nu wore rester ifrån Man -
nen. Gud låte henne göra sin Tyska resa med
gamman.” Slut.

Det war således fjerde gången, som min
hustru beredde sig till en så wigtig resa. 

Swåger Jonas Gustaf skref ett bref ifrån
Stockholm, hälften till mig och hälften till
min hustru; till mig blott litet joller; men till
hustrun: – ”Tack för den goda Rensteken; den
kom wäl till pass och utgjorde min qwälls -
ward en hel wecka. En afton hade jag bjudit
några wänner med mig, om annars 2. kan
kallas några. Wi åto din och din mans skål,
under det jag berättade dem, att den som
skickat mig Rensteken lefde med hustru och
2:ne barn af 100. R:D:s årlig inkomst, och af
detta lilla dock kunde dela med sig, då hwar
och en af oss för sin enskilta del lefde upp
kanske fyra gångor så mycket. Detta gaf an -
ledning till alfwarsamma hushålls betrak tel -
ser. Wi prisade Er lyckliga; föresatte oss, att
äfwen hushålla om wi kunde, och skildes åt
nögde och mätte. Ännu är det ej afgjort om
och i hwad egenskap jag nästa sommar skall
komma till Westerbotten. Det är dock möje -
ligt, att jag kommer som en stor man åt -
minstone i wissas ögon; dock tyst! mycket

tyst dermed. Nu har det wäl lyst för Nils
Jacob; han har af mig fått brudklädningen,
strumpor &c: &c: Det måtte bli grant som
knäfwulen. Hälsa om någon will ha hälls -
ningar ifrån 

Jon: Gust: Turdfjäll.”

Wår lilla gåfwa i wåra snäfwa wilkor gifwen
war således wälkommen, som mycket fägna -
de oss.

Ifrån KyrkoHerden And: Ant: Gilljam i Bur -
träsk hade jag bref, deri han anmodade mig,
att å hans wägnar öfwerwara Krono Upbör -
dens inlefwerering till Ränteriet, hwar till
han, såsom den som derstädes hade warit
uppskattnings man, fant sig förbunden sjelf
eller igenom ombud öfwerwara, för att tillse
riktigheten af Paketerne. Nu som jag icke
mins mig någonsin hafwa öfwerwarit en så -
dan författning, så feck jag wäl anting en öf -
werlämna detta ärendet åt någon an nan, eller
ock ansågs min öfwerwaro för öf wer flödig,
eller har jag hellt och hållit glömt saken.

Under de näst föregående åren hade jag wid
lediga stunder roat mig med, att sam man -
skrifwa ett Orda Register på Umeå Sockens
Nationella ord och talesätt,66 hwaraf jag i bör -
jan af detta år skref ett litet profstycke för att
öfwersända till Wettenskaps Akademien, till -
lika med följande bref; addresserat till dess
Secreterare. 

”Ehuru jag icke äger den lyckan att wara
känd af Tit: får jag dock utbedja mig den
grace, att med detta bref och i följande ämne
få beswära. – Hos följande blad är början af
ett litet arbete, hwarmed jag någon liten tid,
under mina få lediga stunder har sysselsatt
mig. Registret är redan färdigt, blott någon
granskning felar. Såsom boende på en af -
lägsen ort har jag ej tillfälle att låta trycka
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det; men isynnerhet tillåta ej mina snäfwa
wilkor mig en sådan kostnad. Men skulle
Wettenskaps Akademin pröfwa detta ringa
arbete wärdigt ett litet rum i Dess hand -
lingar, så wore det mig kärt, så skall fortsätt -
ningen häraf, antingen styckewis eller ock
allt på en gång, om så önskas, ofördröjeligen
följa. Emedlertid må detta medföljande wara
ett litet prof af arbetets art. Wågade jag ut -
bedja mig få rader om Tits yttrande härom,
så skedde mig ett stort nöje; men om Tits:
inskränkta tid ej sådant tillåter, så beder jag
dock aldra ödmjukast, att wid tillfälle af bref
till Doctor Næzén, få ord deri, såsom swar,
måtte inryckas. Framhärdar” &c:

Som jag allt hittils icke hade fått något
swar härpå, så skref jag till Swåger Jonas
Gustaf härom i swaret på hans sista bref för
att consulera med honom om saken och åter -
begära Registret. Och han gaf derpå föl jande
swar.

=== En kommission. – ”Din språksam -
ling har jag ännu ej haft tid att efterhöra. Att
få den införd i Swenska Akademins hand -
lingar anser jag omöjligt, den trycker ej an -
nat än Pris skrifter i Poësin och wältalig he -
ten; likaså med Witterhets Akademin, de
trycka blott historiska upplysningar, Pris
skrifter och slikt.” Mera härom framdeles.

Jag hade gått en dag upp till Landskyrkan
och wid hemgåendet derifrån feck jag åka
med en bonde Joh: Andersson i Tafvelsjön;
denna omtalte dess mors yttrande om mig,
när jag viaticerade hos Henne i Sörfors (Se p:
245. 1:sta Boken.) Detta war mig mycket till
beröm och loford; men dess ord och inne håll
mins jag nu icke mera. Likaledes om tal te han
hwad Prosten Eurenius hade yttrat om mig
på ett bröllop i Sörfors by; nemligen att han
förundrade sig öfwer, att jag, som war så ung
Prest, (N:B: detta war af Prosten sagt år 1790.)

tyktes wara så mycket öfwad i Pre di kostolen,
och röja så mycken erfaren het af religion och
menniskan, som mina pre dik ningar gåfwo
tillkänna. &c: Det kun de då na turligtwis ej
annat än fägna mig att få hö ra, det en så
upplyst och hederlig man, som Eurenius war
hade yttrat så gynnande om dömen om mig,
ehuru det war så lång tid se dan. 

Den sista dagen i månaden hade jag den mär -
keliga drömmen, att jag tyktes gå på min gård
der jag såg en stor och djup grop; nästan som
en brunn öfwerlagd med bräder och klof war,
uppå hwilka jag måste wandra myck et war -
samt för att icke falla deruti. Och tyktes jag
äfwen yttra mig något om tiden att få skicka
bud till Consistorium i något afse en de. En
sådan dröm, isynnerhet angående gropen, sä -
ges betyda dödsfall; och budet till Consis-   
torium skulle wäl i något afseende an gå mig
sjelf?

Och dagen efter den 1. April kom notifi -
cation att vice Pastor Nordlund war blefwen
död. Nyssnämde dröm war således i båda
afseenden uppfyld; ty dödsfallet war skedt
och dess sednare innehåll tyktes anmana
mig att gifwa akt på ansöknings dagen för
att i rätter tid inkomma med min Ansök -
ning till Consistorium. 

Förut har jag några gånger omtalat mina haf -
da drömmar, samt huruwida jag har tyckt
dem hafwa blifwit upfylda. Men för att före -
komma Läsaren, att han icke måtte tro att
jag sätter ett widskeppeligt förtroende och
tillit till drömmar och bygger mina förhopp -
ning på dem, så will jag nu, såsom jag fordom
har gjort ådagalägga mitt förhållande i anse -
ende till dem och mina tänkesätt derom.
Drömmar sköter jag wist icke om, hälst dem
som blott äro swamlande och utan samman -
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hang och icke sjelfwa mer eller mindre lif -
ligen fästa sig i mitt minne; de få förswinna
som de komma, och sådana som icke en
gång, när jag waknar, kunna i minnet åter -
hämtas. De öfriga drömmarna, de måga wara
mer eller mindre rediga, swagare eller fastare
i drömmen inpräglade i minnet, så låter jag
dem wara eller gå förbi sådana som de warit
utan widare omhugsan om deras betydelse
och utan att söka widare påminna mig dem,
ännu mindre fråga efter någon deras uttyd -
ning eller förklaring. De drömmar åter som
på det redigaste framställa sig för själen och
som tillika på det lifligaste fästa sig i minnet;
så lämnar jag äfwen dem derhän och i sitt
wärde utan att widare bekymra mig om dem
än att blott gifwa akt på när de tyckas blifwa
uppfylda. Sådana äro ju så wäll fästade i
minnet, att deras hogkomst föga kan undwi -
kas; likaså förhåller det sig med deras ut tyd -
ning, som man har hört ifrån ungdoms åren;
hwilken är wäl så fullkomlig, att han skulle
kunna hindra deras återkomst i minnet? att
till exempel: den drömmen betyder det, och
den åter det. Altså: infinner sig en sådan
dröm, straxt sker att dess förmenta betydelse
äfwen i minnet åter kallas. Och hwilken är
wäl den Philosoph, som med allt sitt hög -
drag na förnuft och resonementer skulle så -
dant kunna hindra? ty sådant sker ex associa -
tione idearum. När nu dertill kommer, att
drömmarna sjelfwa likasom på det tyde ligas -
te och påtageligaste framställa sin egen för -
klaring, huru skulle man wäl då kunna und -
wika att anmärka denna deras förklaring och
äfwen dess uppfyllellse, om den icke blott
tyckes, utan werkeligen befinnes inträffa.
Och man finner ju påtageligen, att själen har
sina fördolda och oförklarliga aningar så wäl
i kroppens sofwande som wakande tillstånd;
och ho skulle wäl sådant wåga neka?

Låt oss nu göra tillämningen på mina twå

nyss förut berättade drömmar. Den som är
teknat pag: 488. näst förut, hade twenne för -
utsägelser: Den första att vice Pastor Nord -
lunds död, innan kort skulle inträffa, hwilket
beteknades medelst hans wandring wid sidan
af dödsens mörka dal hans ingång i jord -
backen, samt hans infart och förswin nande
uppföre den trånga öpningen i jordbacken
der det för mig war omöjeligt att komma
efter. Dess andra förutsägelse grundar sig på
drömmens följande omständigheter: Si vice
Pastor Nordlund bar ljuset i handen, geck
framföre folket och lyste dem dermed; det
war Ewangelii ljus, salighetens lära, som han
hittils hade predikat för folket. Att han gaf
mig ljuset, med befallning att dermed före -
lysa folket, och att jag bar ljuset i handen och
geck dermed före folket samma wäg tillbaka,
beteknade, att jag skulle blifwa hans efter -
trädare och predika salighets läran för folket.
Si drömmen sjelf tyckes likasom twinga att
inse och antaga denna dess förklaring. Den
sednare drömmen, pag: 493. näst förut, war
likasom blott en bekräftelse på den förra, att
saken skulle wara så mycket säkrare; derföre
skulle han också genast fullkomnas: derme -
delst att dagen efter notificerades Pastor
Nordlunds död, och frågan om budet till
Consistorium, war, som redan förklarat är, en
anmaning att ej förgäta ansökningstiden till
efterträdandet. Det war således oundwikeligt
för mig att ju denna Drömmens förklaring
skulle falla mig klart i hogen. Jag satte der -
före intet någon tillit till honom, hwarken
med någon glad eller fast förhoppning, ännu
mindre med någon orolig wäntan; utan, som
förr sagt är; jag lämnade saken derhän och i
sitt wärde och blott i all stillhet och utan all
widare omhugsan wille afbida sakens slutliga
utgång, hwarom framdeles.

Swåger Jonas Gustaf i slutet af sist anförda

495. 
1802. 
April.

496. 
1802. 
April.

Bref.

237

Inl. PSL bok 7,2_PSL 3  2016-05-09  19:55  Sida 237



brefwet skrifwer ibland annat följande: 
”Efter min uträkning skall Nils Jacob wid

detta laget wara gift. Lycka till! Snarliga får
Ni se mig i Umeå; Men blif ej förskräkt, att
jag kommer som Lagman; Jag blef förra wec -
kan förordnad, att till årets slut förestå Lag -
man Linds Lagsaga. Detta bör dock ännu hål -
las tyst en wecka till, då Landshöfdingen får
underrättelse derom af HofRätten. Ser du för
surprisen skull wille jag, att man förut ej
skulle weta något derom. === I sednare hälf -
ten af Maj Månnad kommer jag till Wes  -
terbotten. Tyst jag har en Nyhet till, men den
måste jag skrifwa till din hustru; den kan
trösta henne och många andra, som be re da
sig till enahanda resor.” === slut. 

Hwad denna nyhet till hustruns tröst war
mins jag nu icke mera.

Abraham Själander i bref tackar för min wäl
uträttade Kommission, hwarom jag hade
skrifwit till swar på hans sista bref. Han
beklagar att hans Fru mycket wantrifdes i
Björna. === Hällsningar och slut. I Post
Scriptum säger han:

”Bekräftar sig Ryktet om Nortmans död i
Bygdeå, så får jag gratulera Bror, då jag gissar,
utan skrymtan, att Bror säkert kniper det
brödstycket. Sed homo proponit, Deus dis po -
nit sat sapiente.” Det är: Men menniskan fö-
reslår och Gud rår; hwilket wäl war det säk-
raste och klokaste sagt i det fallet; så mycket
mera som detta ryktet war falsk; ty gubben
lefde ännu flera år.

D:n 21. war åter den stunden förhanden då
min hustru måste kämpa med barnsbörden.
Efter ett wanligt och mycket swårt arbete
förhjelpte gud henne till en lycklig förloss -
ning och jag hade en Son i mina armar, hwar -
öfwer wi alla woro hjerteligen glada och
tackade Gud. Jag sade med flit att jag hade en

Son i mina armar, det war just werkligt efter
orden; ty så snart barnmorskan hade tagit
honom ifrån modren så lindade hon honom
i ett lakan eller annat linneplagg och lade
honom i mitt knä der jag satt på soffan; me -
dan hon först bättre skulle rusta om Modren.
Jag började då litet nogare beskåda barnet
och fant honom helt besuddlad med blod,
isynnerhet i ansiktet: Och som gossen både
gret och annars grinade, så förekom han mig
så ful i synen, att jag fruktade, att min Hus -
t ru, om hon i förtid finge se honom, skulle
taga det illa wid sig, och börja sörja deröfwer,
så att hon kunde blifwa mera sjuk eller på
något sätt olycklig; jag war werkeligen i något
bekymmer i detta afseendet; men gaf mig
sjelf wäl tillfreds, tänkandes: Wi böra wara
nögda med honom sådan, som Gud har beha -
gat gifwa honom; men hölt honom toligt och
stilla till dess barnmorskan kom och tog ho:
ifrån mig. Jag sade, att han war med blod be -
suddlad, och det hade barnmorskan med fit
gjort, enligit sägen, att sådant skulle wara braf
att borttaga födelse märken om de funnos på
kroppen, nemligen: om de genast beströkos
med warm blod utur nafwel strängen. Om
sådant är werkeligt eller blott en sägen derom
måga läkare och barnmors kor döma och un -
dersöka; men jag anförer det endast för att
göra det kunnigt; ty en sådan sak bör icke
wara dold ifall den skulle kunna hafwa en
sådan werkan. Sedan barnmorskan derefter
hade twättat och snyggat till barnet, så blef
han hygglig och andra barn någorlunda lik;
och jag blef nögd, och glad, att jag icke be -
höfde frukta något för min hustru i detta
afseende. Han feck namnet Petrus.67

Då Herr Öfwerste Löjtenanten Gyllengam i
Löfånger hade beswärat sig deröfwer, att för -
ledit års Uppskattnings Commité, i hwil ken
jag ock hade sutit, hade anset honom skyldig,
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att till Kronan betala 10. R:D: Banco årligen,
och hade häruti begärt rättelse; så blefwo nu
Commiténs alla Ledamöter sam man kallade,
att aflämna hwar och en sina skrifteliga för -
klaringar häröfwer. Jag skref så min förkla -
ring häröfwer och demonstrerade alt tyd ligt;
men derigenom blef hon nog mycket wid -
lyftig, det ock min hustru påmin te; ty gjorde
jag ett betydligt sammandrag deraf, af in -
nehåll, att af förekomna skäl wore han den
mäst förmögna Adelsman i Wester bottens
Län; och af den orsaken hade jag bifallit till
den uppskattade Summan enligit Upp skatt -
nings förordningen; men efter min tan ka
borde Han jämföras icke blott med de mäst
förmögna Adelsmän i Länet, utan i hela Ri -
ket, och då torde han wist icke böra räknas i
högsta Classen; utan till den dernest; ty ansåg
jag billigt wara, att han borde räknas till
Classen näst derunder, då han borde be tala 4.
R:D: såwida Uppskattnings förord  ning en
icke tillät någon mellan Class emellan dessa
Summor. Wid sammanträdet herom, satt
Landshöfdingen Baron Stromberg och i tyst -
het igenom läste wåra inlämnade Förkla  -
ring ar; och då han hade igenomläst min, blef
han högst angelägen, att leda de öfriga Herrar
Commiterades uppmärksam på des innehåll,
att Gyllengam, af mitt anförda skäl, såsom
högst rätt och billigt, borde blott betala 4.
R:D: men de öfriga Herrarne gjorde härpå
intet afseende, utan förblefwo wid sitt en
gång fattade beslut. Men huru saken i Kam -
mar Collegium blef ansedt wet jag icke.

Swåger Johan Petter skref denna tiden jämte
en Kommission följande: ”Herr Major Knor   -
ring averterar i bref att Nordlund är blefwen
död, och tyckes likasom förutsätta, att du
skall bli hans efterträdare; hwad jag kan säga
derom är, att jag uppriktigt skulle önska en
sådan förbättring på inkomsterna.” ===

Slutet.
Swärfar i bref tackar för underrättelsen

om min lilla Sons födelse, och tillägger: ”Det
är för oss fägnande höra, att förlossningen
gått wäl och att modren befinner sig i någor -
lunda wälstånd; Ungefärligen 5. timmar för -
ut blef Bror Widmarks hustru förlöst med en
liten dotter Maria; det ser så ut, som weder -
börande kommit öfwerens om tiden som så
nära intreffat.

Den 14. kom Nils Jacob med sin unga
Gumma hit ifrån Pitheå; de woro här till den
27. då de reste till Skinnarbyn. Dit wi alla
resa den 7:de Maj, och hoppas då få träffa dig
der, om ej förr så måste det ske den 8:de efter
han tänker då bjuda Doctor Nortman och
Frun, då ock Anna Greta skall wara med för
att träffa Pappa.” === Sedan Kommissioner
och Slut.

Swåger Nils Jacob skrifwer: ”Nu har jag warit
gifter man i 3. weckor, och en wecka med
min hustru warit wistande här på Bo stället;
har jag nu icke hunnit långt? Och får jag
lefwa så hoppas jag wäl hinna längre. – Tack -
ar för Noticen om din Sons födelse. För  äld  -
rarne hafwa loft, att nästa helg komma hit
till oss, finge wi då äfwen nöjet se dig här wo -
re det ganska wäl; att Syster Lisa skulle kom -
ma är omöjeligt; men i sommar någon gång
är hon wäl god och kommer.” === Se dan
Kom missioner. Ett dito bref straxt derpå war
intet något betydande. 

Ett litet bref ifrån Doctor Nortman deri
han lofwar, att efter jag hade nämt, att jag
ifrån Prosten Hofverberg ej hade fått wissa
Cir culär, så wille han hädanefter skicka dem
Directe till mig, som jag mycket tyckte om.

Wanligen plägade isen rifwa wid Staden mel -
lan den 7. och 12. alla år då merendels war nå -
gon isgång fast icke så mycket häftig, eme -
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dan der är jämn ström, och som jag altid war
road af att åskåda sådana naturwerk ningar, så
stod jag en dag på Åbergska husets sjöbod
brygga och besåg isens skräfwande rörelser.
Wid sådana tillfällen pläga ärlorna springa på
isbrädden af de wräkande is styckena; ty då
finna de tillräckligt mat i den här så kallade
Laxflugan, phryganea nebu lo sa;68 som då i
stor ymnighet wankas; der flögo ock några
sparfhökar, som lurade på ärlorna. Bäst som
jag stod såg jag en af dessa hökar spänna en
ärla och flög straxt, bä randes ärlan i sina klor.
Straxt kom en annan hök och ja gade efter
den som hade fångat; denne flög undan allt
hwad han kunde, men till slut upphants han
af den jagande, som tog helt behändigt mer
än hälften af ärlan utaf den förra, som ock
lämnade den andra tillfälle dertill igenom
det han wille förswara sig. Detta skedde helt
nära intill mig, midt fram för mina ögon
knapt på en och en half famns afstånd. Den
röfwande höken flög bort triumpherande,
men den andra flög skamflat bort. Men jag
blef icke mindre flat: och has tigt rann mig i
hogen den tankan: hwarföre skulle wäl detta
ske just under ögonen på mig? En så owanlig
och owäntad händelse! skall wäl detta wara
ett förebud eller omen, att ock någon skall på
samma sätt komma och taga maten utur
mun på mig? Och man lärer framdeles få se,
om och huruwida det kommer att slå in.

Eftersom jag war kallad och bjuden så reste
jag den 12. till Swåger Nils Jacob i Bygde för
att gratulera honom och hans unga Fru till
gif termålet. Der träffade jag ock Swärföräld -
rarna och alla de öfriga hemma warande Sys -
konen, jämte min lilla dotter; Alla i wäl måga
och lefde wi der ett gladt och muntert lif.
Den nya Swä gerskan war ung och yr; war af -
led ne Prosten Grans dotter i Pitheå. För att
wara ung tykte jag wist icke att hon war

wack er; hon hade något mörk hy och hennes
yrhet behagade mig icke synnerligen. Men
Swåger fant sä kert mera behag för henne,
och hen nes goda arf bidrog wäl ock något
dertill. Detta war mitt första omdöme om
henne. Och hädan efter kallar jag henne Swä -
gerskan Elsa.

Swåger Nils Jacob hade några ryssior nere i
Skinnarbys fjärden, och det war gifwit att jag
skulle följa med honom hwar gång han skulle
wittja. När jag reste hemifrån tog jag min
bössa med mig och den fölgde nu altid med i
båten. En gång, under roendet hemåt, kom
en skock sjöfoglar flygandes; jag tog genast
min bössa, redde mig till och smälde åt ho -
pen, då enteligen den sista feck skottet och
föll ned, den jag ock feck om händer. Detta
war den första och enda fogel, som jag har
skjutit i flygten i mina dagar. Wäl hade jag
gjort flera försök, men de hade altid mis -
lyckats. Swårger tykte att det war snält skju -
tit; men jag tykte, att jag hade dåligt skjutit;
ty att af en så stor skock blott få den sista war
tecken till en klen skytt och att jag hade
hållit för litet förut. Under hemgåendet bar
jag fogeln wäl ihoplag; Men Swågern sade:
”intet skall du bära fogeln så; utan wi skola
låta se att wi hafwa skjutit något”; han tog så
fogeln i ena wing spetsen, och bar så fogeln
hängande nästan ned till marken, så att han
för de hemmawarande i fönstren rufwade
såsom hade han warit en stor tjäder; så skryt -
samt paraderade han. Detta war icke det enda
lif som min bössa nedlade; utan ett tu tre en
dag nappade Swåger min bössa, sprang ut,
och nedfälde grannens lilla hund. Denna ha -
de flera gångor gjort skada på hans höns, och
några gångor hade Swåger sagt till åt ägaren,
att om han icke toge wara på sin hund, så
skulle han skjuta honom det första han sedan
skulle komma ihop med hans höns. Det sked -
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de nu med rätta, och bud skickades till äga -
ren, som feck taga igen honom der han låg.

Sedan reste jag med Swärföräldrarna till Ny -
byn och hade nöjsamt der en par dagar; men
wid återresan stannade jag i Rickleå för att,
efter hustruns begäran, köpa 2. a 3. styck en
getter, som woro oss högst nödiga för att
kunna hafwa mjölk åt wåra små barn; och
som kommo oss mycket wäl till pass. Den 18.
reste jag hem; men getterna kommo sedan
enligt beställning.

Den pag: 433. denna boken omtalta imper -
tinenta Schatull makaren Fischer hade nu en
liten dotter död. Och som jag en morgon
geck förbi hans gård och såg honom wara
ute, så wille jag wisa honom någon höf lig -
het, stannade derföre och frågte helt wack -
ert: – ”Herrn torde förmodeligen önska, att
Tacksägelse efter hans lilla dotter skall göras
till Söndagen?” Straxt swarte han hellt tjerft
och impertinent: ”Herr Magistern bör wäl
känna och förstå det af sig sjelf och weta sin
skyldighet.” Utan att swara wände jag ho -
nom ryggen och geck min wäg, tänkan des:
så war du då icke eller wärd, att man wisar
dig den minsta höflighet. Icke långt derefter
war jag hos honom för att döpa hans lilla
barn. När allt war förbi, och gästerna höllo
på att taga afsked och gå bort, wille jag akta
på tilfället, medan Fischer följde sina gäster
ut, och påminte hans nysskomna gesell helt
wackert om hans attest, som också swarade
beskedligt, att innan kort wille han komma
och upwisa honom. Jag hoppades således
haf wa undwikit Fischers impertinence; Men
just som wi hade slutat samtalet härom, kom
Fischer inrännandes, som igenom den öpna
dörren hade hört innehållet af wårt samtal,
och började åter låta sin impertinence wäl -
digt öfwerflöda. Jag swarte honom föga

an nat än att saken angeck honom icke, och
som jag hölt mig för god, att der formera gräl
med honom så geck jag min wäg bort, ledsen
att en sådan slyngel altid så wanwettigt skul -
le helt oskyldigt antasta mig; Men så aktade
jag mig sedan att någonsin hafwa den mins -
ta delo med honom.

Orsaken hwarföre jag war så angelägen,
att påminna om attester af de inflyttande
war, att jag önskade få Kyrko=boken så full -
ständig som möjeligt wore; och som många
woro nog efterlåtna att inlämna sina attester,
så nödgades jag påminna derom, såwida jag
icke wille uttaga pligten för en sådan efter -
låtenhet; – Och det kunde jag så mycket
mindre som sådant aldrig förut hade warit
brukligt hwarken i Staden eller på Landet,
hälst många hade ibland åtminstone till
hälften en skälig ursäkt; ty de föregåfwo, att
de icke hade fått ut sina attester, ehuru de
hade begärt den, eller sökt wederbörande
Prest, som antingen icke war hemma, eller
war hindrad af andra göromål, eller af främ -
mande &c: Och att så ofta på 2. a 4. mils af -
stånd flera gånger förgäfwes resa war icke så
lätt; och ofta hade Kommissionären åsido -
satt att förskaffa eller tillsända dem attesten.
af sådana kunde jag wist icke uttaga någon
plikt; och att åter uttaga den af somliga och
icke af alla geck ännu mindre an. Jag skulle
då blifwit ansedd för partisk. Och om jag
aldrig så rättwist hade uttagit plikten, så
hade sådant blifwit ansedt för illwilja hos
mig, och jag blifwit af församlingen hatad,
såsom den som wille föra folk i olycka, der -
medelst, att jag hade infört ett bruk, som
ald rig förr war wanligt. Derföre wille jag
häld re igenom tidiga och wänliga påminnel -
ser i rätter tid bekomma attester, på det att
frågan om plikten icke en gång skulle kunna
äga rum.
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Ett af dessa åren i denna Månad kom en
främmande wandrande man till mig och be -
gärde, att få natthärberge hos mig, hwilket
jag hwarken wille eller kunde neka; detta war
ungefär om fredagen. han uppförde sig stilla
i mitt hus och wiste sig wara mycket gud -
fruktig; han bodde i köket der han hölt sin
Morgon och aftonbön med hög röst, sjöng
derwid sina Psalmer, och merendels läste
deremellan i någon Gudelig bok; hwilket allt
tyktes wara wackert och uppbyggeligt, och
jag lämnade honom all frihet, utan att säga
ett ord derom hwarken till beröm eller tadel;
ehuru jag tykte, att hans förhållande härwid
nog stötte på öfwerdrift, samt att han trodde
sig wara ett stort Hellgon framför alla andra.
Till Högtidsdagen, jag tror att det war i
Pingst Hellgen skulle allmän skrift och mässa
hållas, då ock denne mannen begärde att
också då få begå Herrans Nattward i Kyrkan,
det jag icke annat kunde än bifalla i anled -
ning af den wackra och giltiga attest, som
han framtedde, som dertillmed war påskrif -
wen, att han förut här eller där hade begått
Nattwarden. I Kyrkan hölt han sig wäl stilla,
och Nattwards gästerna gingo alla fram till
Altar duken, men intet han förr än alla andra
hade gått förut, då först efter allom kom han
helt allena fram. Som det tyktes wille han
derigen wisa, dells att han ansåg ingen annan
wärdig att gå fram till duken tillika med
honom; och dells ock tyktes han willja wisa,
huru utomordentligt helig och from man
han war, och huru långt han framför alla
andra hade kommit till den högsta högd af
andakt och gudsfruktans ifwer. Ty när han
kom fram för altaret så stannade han först
litet derifrån midtför gången, så att han
syntes wäl af alla; der knäpte han ihop sina
händer, lyfte dem och ögonen upp åt him -
melen med underliga grimaser, och började
med en hög röst att tala, jag mins nu icke

mera hwad; men det skulle wäl wara en bön
till Gud om hans nåd och andeliga ljus &c:
men allt detta gjorde han på ett så swär m -
aktigt och fantastiskt sätt, att han redan war
allom till stor förargelse i Guds hus. Jag och
Magister Wattrang sågo allt detta med stor
ledsnad och Wattrang, som med mig för -
rättade Communion, föreslog, att wi icke
borde gifwa Nattwarden åt en sådan gal -
ninge. Enteligen föll han på knä wid disken
och jag, som geck med brödet, war en liten
stund willrådig huru jag borde göra; men wid
den tankan, att han sjelf feck stå eller falla
sinom Herra gaf jag honom brödet; men
Watt rang gaf honom icke winet; altså feck
han icke Nattwarden fullständigt, som också
kanske war nog så rätt gjort; men härigenom
blef främlingen ännu ifrigare, brummade,
skrek och wäsnades, med häftiga åtbörder,
som liknade Konvulsioner, så att wi högst
ledsna deröfwer, efter någon wäntan att han
sjelfmant måtte gå bort, till slut måtte be -
falla Klockaren, att han skulle skaffa honom
der ifrån, då han enteligen måste gå bort och
jag mins mig aldrig någonsin hafwa sedt en
så dan swärmare.

Hemkommen ur Kyrkan kallade jag man -
nen för mig och förestälte honom den för -
argelse han hade åstadkommit i Guds För -
samling, huru högst oskickligt sådant war i
Guds hus, huru sådant war aldeles stridande
emot en sann Christendom, som icke består
i andeligt högmod och swärmeri, utan i en
ödmjuk, stilla, saktmodig och blödig anda,
som icke will lysa, utan döljer sig innom sitt
bröst, och älskar sin frelsare med en [---] un -
dergifwen anda och utan att yfwas i sitt sin -
ne. &c: Men att, som han borde, upptaga mi -
na bestraffningar och förmaningar det wille
han icke; utan twärtom bestraffade han mig,
isynnerhet för det jag icke hölt mi na pigor i
skick och till ett gudfruktigt lefwerne. &c:
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Nu war det wäl sant, att jag, detta året, hade
ett par äkta slynor till pigor, hwarom fram -
deles; och som deras kammare war afsides
ifrån wårt rum, så kunde jag så litet se och
höra af deras upptåger. – Jag swarte honom,
att jag för min del wille inför Gud answara
för mina tänkesätt och förhål landen; och
mina pigor åter, så låg icke answaret på ho -
nom, så mycket mindre som hwarken det ena
eller andra angeck honom det minsta. &c:
Sedan begaf han sig genast bort, dock war
han så försiktig att han åt sig wäl mätt först.

I anledning af pigor och tjenstefolk får jag
också omnämna hurudant mitt förhållande
war emot dem. En Nämdeman Johan Si -
mons son i Degernäs, hwars hustru war nå -
got litet slägt med mig, omtalte, en gång när
han war hos mig, men dock tillfälligtwis,
huru han förhölt sig i detta fall: ”Jag har”,
sade han, ”altid, ifrån första början, tagit min
husbonde rättighet i säkerhet; derföre har
jag genast med alfwarsamhet och nödig
stränghet gjort mig åtlydd och icke tillåtit
sjelfswåld; och sedan har det gått alldeles
som ett ljus hela året; de wåga då ej annat än
lyda och göra mig till wiljes; derföre är det
bäst att man tager af dem fakten (farten, det
är i denna mening, tiltagssenheten och sjelf -
rådigheten) genast” m:m:. Detta rådet tykte
jag wara godt, och beslöt, att det altid iakt -
taga och efterfölja. Nu war jag wäl något
häftig ibland af naturen, när det icke gick
som jag önskade, fast jag dessemellan kunde
wara nog så sagtmodig som någon annan;
derföre, när mina befallningar icke genast
blefwo åtlydda, så kunde jag ej annat än blif -
wa ledsen och förargad; och då jag då tillika
wille följa ofwannämde råd, så blef jag lätte -
ligen ännu mera upretad, hwarigenom jag
merendels uppbraktes till häftighet och
stickenhet, och mina tillsägelser blofwo så -

ledes stränga bannor och bestraffningar, ja
jag kunde wäl ock någon gång i hettan nappa
dem i luggen något litet eller ock med fing -
rarna, icke med hela hand, smälla dem wid
örat när de icke gjorde som jag wille eller
satte min befallning åsido, helst skedde så -
dant en eller annan gång med då warande
barnpigan Anna, som war född i Hernösand;
men sällan eller föga med någon annan. Och
när hustrun märkte att jag så upphettades,
så kom hon merendels för att stilla mig och
söka afhålla mig ifrån sådant. I flera år fölgde
jag denna plan; men jag märkte i längden, att
den ingalunda war den bästa; ty de blefwo
derigenom mera båga och genstörtiga, och
ansågo mig mångdubbelt mera ellak än jag
wärkeligen war; ty i början gjorde jag mig
sträng för att synas hafwa alfware; men
började de att bjäbba emot, så blef jag snart
werkeligen het och då blef det något för
mycket. Jag beslöt derföre, att taga en annan
tur i detta fall; nemligen den, att wäl Kom -
mendera och bestraffa alfwarligen; men att
dock derwid nyttja mera lämpliga och wän -
liga ord och saktmodigare ton; såsom: kära
du gör det och det, eller: nog ser du, att det
der icke går an, du finner wäl sjelf att det är
tokigt; gör aldrig så mera! &c: Och sedan
geck det mycket bättre; Och Johan Simons -
sons råd blef aldrig mera efterfölgt. 

XVI. Capitlet
Inlagan till Konungen och Resan 
till Pitheå.

Igenom Komministerns och Magisterns Herr
Jonas Genbergs wundna pluralité af Röster
wid walet i Arnäs, hwarom se pag: 391. Denna
Boken, och erhåldna Fullmagt hade Kom -
minister Sysslan i Själevad blifwit ledig. Jag
war derföre icke sen, att straxt derefter in -
sända till Consistorium min ansökning om
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Förslaget efter honom. I medlertid hade Björ -
na Kapell Boer, också lydande under Sjä levads
Pastorat, insändt en inlaga till Kong: Majes -
tet, om att Komminister Lönen i Sjä levad
måtte delas emellan sistnämde ställets Kom -
minister och Kapell Predikanten i Björ na,
som således förorsakade ett långt drögs mål
med Förslagets upprättande. Sedermera in -
träffade Kommnister Nordlunds död i Umeå,
som ses pag: 493. denna Boken. Så ledes war
det naturligt, att jag mycket häldre önskade
att få förslaget till Umeå än till Sjä levad; men
jag kunde omöjeligen winna För slaget till
Umeå så länge Själevads frågan war oafgjord;
ty igenom min inlämnade ansök ning till
Consistorium om Själevads förslaget war jag
derwid bunden och feck icke söka någon
annan Sysla så länge den Sysslan war obesatt.
Derföre war för mig ingen annan utwäg öfrig
än att gå in till Kong: Majestet med en under -
dånig ansök ning om att blifwa entledigad
ifrån Själevad och deremot få fri het att söka
ledigheten i Umeå.

Ansökningen lydde i sammandrag som
följer.

”Stormägtigste Allernådigste Konung!
I Consistorio Hernos: har jag för något

mer än twå år sedan insinuerat en ansökning
om ett rum på Förslaget till Sacellanien i Sjä -
levad; men som emedlertid twist upp stigit
om Lönens delning derstädes, så har deri -
genom jag allt sedan warit bunden och hind -
rad att söka någon annan lägenhet; ty wågar
hos Tit: === anhålla, det täktes Tit: i nåder
entlediga mig ifrån skyldigheten att afbida
förslagets upprättande till Själevad, och der -
emot lämna mig frihet att söka en li kadan
lägenhet i min födelse ort Umeå Sock  en,
hwilken lägenhet jag äger all aparence att
winna allenast jag === får förslaget, hwar -
igenom jag såsom en fattig karl med hustru

och barn någorlunda kunde blifwa hulpen.
Med djupaste” &c:

Till Consistorium skref jag således.
”Som jag, sedan twist uppstigit om Kapel -

lans Lönens delning i Själevad, önskar att få
återkalla min Ansökning ===, så är min öd -
mjukaste anhållan det Tit: täktes låta denna
min återkallelse gälla; eller i annat fall, igen -
om sin höga åtgärd och gällande förord, så -
dant hos Kong: Maj:t för mig ut wärka, i hwil -
ket afseende min Ansökning till Kong: Maj:t
=== bifogas. – Och wågar jag så myck et häld -
re hoppas, att denna min === anhål lan ===
bifalles; som den längre tids utdrägt, hwilken
skulle förorsakas ihändelse Ansök ningen
omedelbarligen skulle insän das och Tit: Ut -
låtande deröfwer infordras, härigen om kun -
de förekommas.” Slutet.

Härom feck jag följande bref ifrån Consist:
Notarien Renström. Daterat den 4. 

”Ansökningarne === om entledigande
ifrån Själewad Förslaget lämnade jag i går
aftons uti Herr Biskoppens händer, hwilken
ock lofwade att genast i nästa Consistorio
föredraga de samma; och kan Bror wara för -
säkrad, att Consistorium oförtöfwadt beled  -
sagar Brors ansökning till Konungen med
sitt tillstyrkande. – Oaktadt Herr Biskoppen
för minst 2 ./2. Månad sedan gjorde påmin -
nelse hos Stats Secreteraren angående Sjä -
le vads saken, så har dock ännu icke ett ord
hörts derom. Det är just att förundra sig öf -
wer huru dermed kan så länge förhalas. hwar
knuten sitter wet ingen här med någon sä -
ker het. Emedlertid kan Bror göra sig säker
att winna den sökta befrielsen.

Med skyldig tacksamhet har jag emottagit
det gifna profwet af min Brors frikostighet,
i sanning helt snopen deröfwer att jag ej
kunnat wara Bror till någon tjenst; men yp -
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par sig något tillfälle, då jag får ådagalägga
min redebogenhet deremot, skal det blifwa
mig ganska kärkommit. Ifrån fortsättning af
Circulairens afnämande äger Bror wisser li -
gen att taga sig fri. Men om Bror ej ärlagt af -
giften för de redan erhållna Numrorna, skul -
le jag dock önska, att Bror antingen wille
transportera dem på någon som tilläfwen -
tyrs wille betala för de förra och Subscribera
på de kommande, eller ock wid första till -
fälle sända de redan ärhållne Numrorna åter,
emedan efterhand nya Subscribenter anmäla
sig, och de första Numrorna äro snart aldeles
utgångne. Framlefwer &c:

P: S: Ullbergska saken, med alla dithöran -
de Documenter, har för en god tid sedan
blifwit K: M:ts nådiga granskning och afgö -
rande understäld.”

Jämte ofwanstående Ansökningar hade jag
ock skrifwit till Renström och medsändt en
liten gåfwa, huru stor mins jag nu icke, så som
en ersättning för hans beswär och Post Porto,
och det war på den han syftade med sin tack -
sägelse i ofwånskrifne bref. Hwad Cir culären
angår, så hade jag begärt att få afsäga mig min
gjorda Subscription, af det skälet, att jag icke
altid feck fullständiga Numror, såwida Pros -
ten Hofverberg af glömska ofta förlade dem,
men isynnerhet woro de mig öfwerflödiga,
såwida jag i alla fall feck de samma omhänder,
som woro Kyrkan tillhö riga; och som jag icke
hade råd till dessa, i det fallet onödiga utgif -
ter, så afsade jag mig dem och återsände de
erhåll na dupletter af dem.

Nästa Postdag derefter feck jag ifrån Ren -
ström följande bref, af den 12.

”Härjemte får jag på befallning återsända
Herr Komministerns hosgående under då -
niga Ansökning med förständigande, det
Ven: Consistorium ej funnit sig tillständigt,
på sätt herr Komministern uti ingifwen

skrift begärt, sig med samma ansökning
befatta, utan må Herr Comministern sjelf
dermed i underdånighet wända sig till Kong:
Maj:st:t och Dess Nådiga Utslag afwakta.
Med all aktning:” &c:

Att min Ansökning med ett sådant förstän -
digande återkom, war mig wist icke be ha ge -
ligt. Det war oroande att tiden derigenom
förhalades, och dertillmed fruktade jag, att
Consistorium torde blifwit stödt öfwer skrif -
sättet; ty när jag närmare öfwersåg Con  -
cep tet till min skrift till Consistorium, så
insåg jag först, att orda menningen aldeles
icke war passande; utan det war att göra Con -
sistorium sjelf till Min Kommisioner, som
wist icke war min afsigt, utan blott att de
måtte, tillika med sitt utlåtande om frå gan,
afsända min Ansökning. Detta war en fölgd
af min okunnighet om= och owana wid Juri -
diska måls handhafwande. Men få dagar der -
efter feck jag åter ifrån Renström följande
mera tröstande bref, daterat d:n 14.

”I anseende till hinder af Examina hölts
ej Consistorium förr än i förrgår, då Brors
angelägenhet föredrogs, men blef annor lun -
da ansedd, än som både Biskoppen och jag
förmodade. Bror bör dock ingalunda tro, att
något ondt är derunder. Consistorium ansåg
Brors åstundan och tagna steg att blifwa fri
från Själevads Ansökning ganska billigt,
Ehuru det ej Ansåg det wara i sin ordning,
att på Brors wägnar insända underd: Ansök -
ningen till Konungen. Nu må Bror wäl haf  -
wa någon i Stockholm, som kan wara en på -
litelig Kommisionär till hwilken Bror oför -
dröjeligen bör skicka skriften; och kans ke
wore det ej orådeligt, att med samma befull -
mägtiga honom, att, i händelse han skulle
finna det komma att draga på tiden, innan
saken å högsta ort kan komma före till 
af görande, å Brors wägnar ingifwa ny An  -
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sökning om inhibitorial emot Förslagets
upprättande till Umeå, samt förlängning till
ansöknings tiden dertill för Bror intill dess
Bror erhåller full frihet ifrån det fatala Sjä -
levad. Om Bror ej wet af någon annan, så
wänd sig till Kammar Förwanten C: G: Brun -
felt, som är en driftig man och wäl känd af
Herr Prosten Hofverberg, som säkert ej lärer
undandraga sig, att understödja Bror med ett
handbref till honom. För all ting! försumma
ingen tid, ty det börjar nog lida på. Lycka till
må wäl.” &c:

Glad öfwer denna wänskapsfulla under -
rättelsen och anwisningen, beswarade jag
genast brefwet och tackade samt lät honom
weta, att som min Swåger J: G: Turdfäll icke
wore mera i Stockholm, utan snart förwän -
tades hit såsom vice Lagman, och Jacob Erik
Turdfjäll icke eller war där, så hade jag ingen
annan att wända mig till än till den anwista
Brunfelt det jag innan kort wärstälte. 

Utaf min wän Inspectorn Herr Gabriel Fluur
hade jag någon tid före hans död lånt en ./2.
Ankare bränwin, som jag förmodade att hans
Enka icke kände eller mintes. Allt tills nu ha -
de jag icke haft tillfälle att betala den samma.
Som jag nu hade bränt, så wille jag godtgöra
denna skulden; jag tog ankaren i en säck,
satte mig i min båt och seglade till Glas -
bruket, i en jämn och wacker wind och lind -
rig blåst. Då jag kom på en ./2. fjerdedels mil
nära bruket, wid så kallade Bokhållar grundet
litet norrom Gröthällan, så mötte jag mot -
wäder eller sunnan wind Wi togo så ned seg -
let, och jag och gossen, som jag hade med
mig, rodde oss fram till bruket, som geck lätt;
ty motwädret war lika lindrigt som wår förra
wind. Jag lät gossen bära säcken upp i köket,
dit också jag geck med honom in, och träffa -
de Fru Fluur der; med hwilken jag narrades,
sägandes: att jag kom med en gris i en säck,

den jag wille gifwa henne. Hon undrade
hwad det kunde wara; och wid för klaringen
deröfwer, fant jag, att hon, som jag förmo-
dade, war aldeles okunnig derom, och blef
deröfwer glad likasom hon werkeligen hade
fått ankaren till skänks. Efter spisad middag
och 2. timmars drögsmål begaf jag mig på
hemresan, för att få begagna den wackra
wind, som jag nu hade. Jag seglade med jämn
wacker fart och med god för hopp ning; men
då jag kom till BokHållar grundet, så mötte
jag åter nordan wäder eller bus mot wind, så
att jag måtte taga ned seglet. Altså hade båda
wädren arbetat emot hwar andra i 2 ./2. tim -
ma minst, utan att rå på hwarandra mera än
högst 2. bösseskått, som sunnan wädret hade
avanserat framåt, till ett bewis, att wäd ret
och blåsten ingalunda avan serar så fort fram -
åt som man skulle tycka. Alltså hade jag en
dubbel erfarenhet på denna san ningen. (Se
pagina 13. 3:dje Boken.) Wi rodde sedan ifrån
holme till holme och skär till skär och sökte
sjöfågel ägg och funno 3. a. 4. kullar men litet
i hwarje ty det war något för brått. 

En eller twå månader här förut blef jag kal -
lad till Besökare Enkan Burströms älsta ofär-
diga Son på Sockenbud; den samma som året
förut följde mig gåendes till Grösjön och
Holmsjön att fiska. (Se pag: 450. denna Bo -
ken). Han war nu klen och afmattades syn -
barligen dageligen af sin tärande trån sjuka.
Jämte det jag förrättade hwad som till för -
rättningen hörde, och sökte trösta och upp -
muntra honom &c: så påminte jag ho nom
hans säkra och snart förestående död, och
anmanade honom, att med alfware tän ka
derpå och bedja Gud om en salig död; ty
sådant wore ofelbart; ty hwad betydde 1. eller
2. Månader. Nu blef jag åter kallad till ho -
nom, och begärde han äfwen nu att få Natt -
warden; jag frågte honom om icke han kun -
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de äfwen nu och i döden trösta sig med sin
förra Nattwards gång, som wist för ho nom
wore gällande att lika säkert hoppas Guds
nåd om han alfwarligt hölt sig i tro och kär -
lek till Gud? – han swarte: ”det är sant; men
jag tyckes icke med det alfware då haf wa
tänkt på döden som jag har bordt; eme -
dan jag då ännu hoppades at få lefwa någon
längre tid, eller att min swaga hällsa kunde
förbättras; men nu märker jag säkert, att
mitt slut är förhanden.” – ”Men” fortfor jag
”mins du icke att jag förra gången sade dig,
att döden helt säkert icke war långt borta för
dig?” ”Jo” swarte han, ”det mins jag nog; men
jag hoppades ändock att ännu få lefwa någon
tid. Derföre önskar jag att äf wen nu få begå
Nattwarden;” det jag hwar ken wille eller
kunde neka honom; ty jag kände honom för
en mycket beskedlig yng ling, med goda
Christendoms kunskaper, om hwilken jag
ägde det bästa hopp, att han redligt älskade
sin Frelsare. Jag bewiljade derföre hans be -
gäran, sedan jag hade påmint honom, att han
icke borde anse Nattwarden såsom ett for -
sonings medel på sotesängen &c: – ”Nej”
swar te han: ”det tror jag wist icke; men jag
will dock deri söka min sista tröst och styrka
för min tro i anledning af Guds lofwade när -
mare närwarelse derwid.” &c:

Man ser häraf huru menniskan, ända till
det yttersta gör sig hopp om en längre lifstid,
oaktat att säkra döds märken äro förhanden;
så swaga äro wi att wi ändock ännu heldre
önska och föredraga ett usselt ock bräckligt
lif än en snar och säker förlossning af elände.
Ochså dog han efter få dagar. Hans död i så
unga år, oroade mig af den orsak, att jag fruk -
tade, att jag sjelf i någon mån warit wål lande
till hans så tidiga död af den anledning att jag
mistänkte, det hans nog stränga gång och
strapage, som kanske öfwersteg hans swaga
kropps krafter sommaren förut (Se nyss å

förra sidan Citerade ställe) hade på skyndat
hans död; men jag wille dock hop  pas, att
detta alls icke eller föga hade bidragit dertill.

En främlinge ifrån södra orterna omkring 50.
år, war nu kommen till Staden, och födde sig
med, att wara barna Lärare uti privata hus.
Han hölt sig snygg i kläder och i sitt upp för -
ande war han anständig; åtminstone hördes
intet något, som med skäl kunde kland ras i
hans wandel. han ägde goda underwisnings
gåfwor och skref en skön stil, samt het te
Holmstedt. Denna hade på min Namns dag
uppsatt en lyckönskan på wers i sin Dis cipels
Nils Henr: Brändströms namn som härhos är
bifogad.69

”På Den 29:de Junii 1802.

En Lärare med Nit! – En Ängel med Exempel! –
En Grundlärd i Guds Ord!

Et Ljus uti Hans Tempel! –
En Trogen Wäktare – på Zions helga Mur
Mot Afgrunds-Lejonet, – som ligger jemt

på lur! –
Hur skal man värdigt nog i Dag 

DESS Namnsdag fira?
DESS Dygders stora tal båd’ 

Namn och Dagen zira!
Jo! man skal önska: HAN så länge lefva må,
At Fåren HAN nu har, HONOM til Herde få!
Ja! Himmel! styrk Det Lif, som är så värdigt lefva!
Dit Mägtiga Beskärm, Du därom ständigt hvefva!
Snart löna DESS Förtjenst, – 

DESS Arbete och Flit –
Så DEN ock finner Bröd, som för Dig hafver Nit!!!

Allerödmjukast
Af
Nils Henr: Brändström.”

Den tyckes wäl wara något smickrande; men
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af Holmstedt är jag säker, att det war upp -
riktigt ment. Och jag för min del fant så -
ledes härwid nödwändigheten af att söka
bewara mitt hjerta för egenkärlekens farliga
gift, som så lätt insmyger sig och förskäm mer
alla goda böjelser och egenskaper hos men -
niskan; och ändock jag wiste med mig, att
jag, så godt jag kunde, sökte fullgöra en nitisk
Lärares plikter, så war jag dock icke så myck -
et af egenkärleken uppblåst, att icke inse, att
dock mycket hos mig ännu felades. Läsaren
lärer säkert inse att man skall läsa öfwer hela
bladet icke efter spalter. Gossen hade ren -
skrif wit det, men gubben hade skrifwit gos -
sens namn derunder, hwaraf man kan inse
hans präktiga stil. Om gubben och gossen
härmed blott wille wisa mig en artighet och
wälmening, eller om de tillika wäntade nå -
gon liten gratification tillbaka, hälst den se -
nare, som kanske war min fadder Son, är
hwad jag icke wiste; men jag låddes icke för -
stå sådant, ty wäl hade jag för en gång kunnat
det; men jag fruktade då, att sedan blifwa
wid alla möjeliga tillfällen med sådana skrif -
ter öfwerhopad, i hwilket fall jag icke hade
råd till att fullgöra deras wäntan; icke eller
tackade jag dem derföre, hwarmed jag wille
wisa att jag icke mycket war road af smicker.

I första dagarna af denna månad kom Swå -
ger Jonas Gustaf ifrån Stockholm såsom vice
Lagman, för att denna Sommar i Lagsagan
förrätta Lagmans tingen. Han hwilade öfwer
hos oss några dagar, och under denna tid föll
mig den längtan i hogen att få resa med ho -
nom till Pitheå, eftersom tillfället nu war
dertill så ganska tjenligt; ty nu kunde jag få
göra denna resa utan synnerlig kostnad, och
dertill med få sitta mycket beqwämt med ho -
nom i hans lilla Calaiche som han nyss   köpt
sig. Jag androg mycket enträgit denna min
begäran hos min Swåger, som just icke tyktes

wara synnerligen hugad att bifalla den sam -
ma, isynnerhet som min hustru war mycket
deremot, såsom en för mig högst onödig resa
och wille alldeles icke, att jag skulle resa ifrån
henne och lämna henne så allena hemma
med sina små; Men jag war enträgen och fö -
redrog följande i mitt tycke nog wigtiga skäl
och anledning till en sådan resa. ”Jag har”,
sade jag, ”rest någor lun da omkring an nor -
städes i Stockholm, isyn ner het i Finland och
ifrån Hernösand och hit; men i Wester bot -
ten, som är mitt Fäder nes land, är jag så till -
sägandes en främlinge; ty jag har ej warit
längre norr än till Nysätra och Löfånger, der
jag blott warit en timma. (Se pag: 247. 5:te
Boken.) och som det är led samt och äfwen en
skam att wara pereg rinus in patria (okännare
af sitt fädernes land,) och som nu tillfället är
så lämpeligt, så sked de det mig en wällger -
ning om jag nu finge begagna ett så önskeligt
tillfälle, som kanske aldrig återkommer.”
Swågern inwän de, att som han skulle hafwa
den och den säkert en af hans Systrar som
biträdt min hustru un der barnsängs tiden.
med sig i wagn till Bygdeå Moder Kyrka så
war det icke något rum deri för mig; Men jag
swara de: att jag ej räknade på att hålla mig
skjutts sjelf dit, och åka allena i min lilla
gamla Chaise, samt lämna honom hos Swå -
ger Nils Jacob till min återkomst allenast jag
sedan feck följa ho nom i hans Calaiche; och
då kunde han icke hitta på några inwänd -
ningar att förebära mera; utan Måste lofwa
mig det, såwida jag kunde blifwa ledig och fri
ifrån min Syssla eller jag finge någon, som
före stod henne under min frånwaro; det han
utan twifwel trodde icke skulle wara så lätt.
Wi kommo så öfwerens, att dagen derpå resa
upp till LandsKyrkan, Swåger, så wäl för att
afgöra något litet ärende derstädes hos As ses -
sor Forsell, som att göra sig känd hos Pros ten
Hofverberg; och jag för att af samma Prost
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begära permission till resan, och att öfwer -
tala Herrar Embets Bröder att answara för
min Sysslas bestridande under min från wa -
ro. Hos Prosten androg jag först min begä -
ran, som genast gaf sitt bifall dertill alle nast
jag skaffade den eller de, som kunde förestå
min Sysla, så länge jag wore borta. Och jag
såg tydligt på Swåger, att han flat nade för ett
så hastigt bifall, hwaraf jag förstod, att han
isynnerhet hade räknat på Pros tens säkra
afslag; och att han i alla fall skulle slippa mig
till rese sällskap; utan at sjelf be höfwa gifwa
mig afslag på min begäran, det han änteligen
skämdes att göra, såwida jag war hans Swå -
ger och han dertill med bodde och gästade
hos mig alla år under sina resor fram och åter.
Jag geck så till mina Embets bröder, som ge -
nast biföllo min begäran, hwarefter wi reste
hem. 

Resan war således besluten och dagen utsatt.
Då kom Såg Inspectorn Jonas Sandbergs Fru
och begärde få följa med mig till Bygdeå emot
ärläggandet af halfwa skjutsen, det jag altför
gärna samtykte. Wi afreste den 7. litet förr än
Swåger, och resan aflopp föröfrigt ganska
braf ända tills wi kommo på 1 ./2. fjerdings
wäg nära Swåger Nils Jacobs Bo ställe, då den
ena remmen under Schäsen geck åf. Då stod
jag där handfallen; ty jag ha de allsintet att
laga den med; och hwarken hade jag eller
skjutts gossen någon knif; och dertillmed
fans icke en enda widja nära till i skogen. Wi
bröto oss dock 2. a 3. björk qwis tar, skobbade70
och wredo dem så godt wi kunde, och der -
med lagade jag det felaktiga så mycket, att wi
kunde komma fram till min Swåger. Wid
ankomsten dit sökte jag att öfwertala Fru
Sandberg att följa mig in till honom och ligga
där öfwer natten; ty wi anlände dit nog sent;
af den orsak, att Schä sens lagning upptog en
ansenlig tid; men hon wille det omöjligt,

såwida hon war aldeles obekant med det
Herrskapet, oaktat jag sökte öfwertyga henne
derom, att hon ändock skulle wara ganska
wälkommen; utan hon bad om att få nyttja
min Chäs till nästa gästgifware gård, den
skjutsgossen lof te återtaga till bostället; och
hon reste genast utan att stiga in med mig;
och till lycka hölt hwad jag hade byggt under
Schai sen dessa 3. fjerdings wäg fram och åter.
Swåger Jonas Gustaf ankom också straxt
derefter och dagen efter fortsattes resan. Wid
det jag sat te mig i Calaichen befans han wara
något trång, då Swåger sade: ”nå du war också
tjock och rumdryg, mer än jag trodde.” Då
började jag frukta, att jag för mycket skulle
incom modera honom under resan och nästan
ångrade att jag hade lika som trugat mig in på
honom; men änteligen när wi hunno maka
till oss något litet, så blef rummet skä ligen
tillräkligt, och jag blef åter tillfreds stäld. Jag
war wist icke mycket tjock; men i jämförelse
med ett fruntimmer, måtte jag wäll ändock
wara drygare wid hans sida. Re san geck den
dagen icke längre än till Swär föräldrarna på
Nybyn. Och där skref jag föl jande bref till
min hustru.

”Nybyn, d: 9. Jul: Min bästa wän och ömma
Maka. 

För att något litet tillfredsställa dig will jag
rista dessa rader ehuru jag ej har annat att
skrifwa om än att resan geck lyckligt, och att
wi spisade middag med Doctorn och Docto -
rinnan Nortman, hos Swåger på Skinnarbyn,
och wid afresan i Prostegården drucko några
glas win. Swåger och Doctors herrskapet
blefwo, efter utseendet, synnerliga fundt -
faddrar. Wi må alla wäl, och afresan härifrån
blir wäl i morgon. Söta Wän gif dig tillfreds,
och war wiss, att mina tänkesätt för dig altid
äro ömma och till din förmån.” === oecono -
mica. 
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”Morfar och Mormor blefwo glada öfwer
Anna gretas återkomst, och hon ej mindre
att råka dem och Cajsa Lisa.” === Hälls -
ningar.

”Hällsa wåra små ifrån mig och war wiss,
att de likaså wäl ligga i min åtanka som du
sjelf. Farwäl tills widare och lef förnögd.”
Slut.

Då min hustru war så mycket emot denna
min resa, war jag angelägen om, att med det -
ta bref söka tillfredsställa henne och likasom
på långt håll öfwertyga henne om, att hon
icke behöfde frukta, att mina förra griller nu
mera skulle så intaga mitt sinne och störa
mitt lugn såsom förr, samt försäkra Henne
att wåra små låg mig lika så mycket om hjer -
tat som henne; samt att wår lilla dotter, som
hade warit qwar hos Morbror och Mos ter på
Bostället i Skinnarbyn, alt ifrån min förra re -
sa dit, (se pag: 502. denna Boken.) tills nu,
mådde wäl, och feck nu återfölja till sin mor -
far och Mormor dit hon redan så mycket
längtade.

Angående Doctor Nortmans Herrskapet,
log jag hjerteligen innom mig sjelf öfwer
dem, att de låto sig så alldeles intagas af det
öfwerdrifna smicker, hwarmed Swåger Jonas
Gustaf så ymnigt mättade deras fåfänga, det
de alltsammans emottogo med synbart nöje
såsom godt mynt. Och förundrade jag mig
högeligen öfwer huru han så kunde få öfwer
sig, att så mästerligen smickra dem och tala
dem till behag, då jag säkert wiste, att han
innom sig tänkte helt annorlunda emot dem,
då han icke war okunnig om hurudana tän -
kesätt de förut hyste om honom, den tiden
de kallade honom: Rötägget i Major Turdfjälls
Bo. Men nu, då han började blifwa en något
betydande man, war det för dem högst be -
hagligt, att icke allenast återwinna hans wän -
skap och inställa sig hos honom, utan ock 

att så förnögt emottaga ett så öfwerdrif wit
smicker af hans mun. Wid afresan under wä -
gen kunde jag icke afhålla mig ifrån att något
orda med min Swåger härom, sägandes: ”Jag
har ej annat kunnat än innerligen le åt Swå -
gers och Doctors herrskapets högst märkwär -
diga conversation, och jag undrar icke mind- 
re huru Swåger, som så wäl känner deras tän-
kesätt och caracter, kunde så mäs ter ligt och
lämpeligt utösa ett så ymnigt och på tageligt
smicker, än på dem som med så god smak
kunde emottaga alltsammans för godt mynt.”
– ”Hwad kan man wäl annat göra?” swarte
han, ”ty när man ser, deras dårskap och swag-
het, så kan man ju så gärna lämpa sig derefter
och göra dem ännu galnare och roa sig deråt,
utom det att man tillika winner deras till -
gifwenhet; ty de förtjena åtmins tone intet
annat.” – Jag swarte då blott: ”det är mycket
sant; men jag säger för min del, att jag
omöjeligen hade kunnat få utur mig att så
smickra och tala emot min öfwertygelse; och
ännu mindre att göra det så mästerligen.”
Mina tänkesätt härom kunde ock icke sådant
tillåta; ty likaså litet som man bör stöta folk,
eller såra någons ömtolighets känsla, under
conversation, likaså litet bör man ock under -
blåsa dens högmod, som förut är nog öfwer -
drifwit; det är nog när man häruti söker iakt -
taga medelwägen.

Resan fortsattes efter en eller twå dagars
hwila; Och derunder föreföll just icke något
märkwärdigt, utan wi språkade om hwarje -
handa förekommande ämnen. Ibland annat,
när wi började nalkas Pitheå, uppkastade jag
den anmärkningen, att fast än man alldrig
har warit på någon ort, så gör man sig dock i
tankarna ett wist egit begrepp om ett sådant
ställe och dess utseende och belägenhet, som
mången gång alldeles icke öfwerensstämmer
med werkeliga förhållandet; och man blir
flat när man får sedan se stället wara helt
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annorlunda beskaffat än man har förestält
sig det i tankarna. Hwilket ock Swåger be -
jakade ofta nog inträffa, samt tillade, att så -
dana förutfattade begrepp om främmande
ställen mest alltid formera sig efter förut
kända och mäst sedda ställen. Imedlertid
beskref jag för Swåger, hurudana föreställ -
ningar jag gjorde mig om Pithe Stad och dess
omkringliggande belägenhet, hwarom straxt
mera. Och efter att hafwa åkt en timma mer
eller mindre, så feck jag se en hop med små
hus och deribland ett eller annat större, på en
liten något låg holme. Jag undrade hwad det
kunde wara för en samling af hus, och kunde
på långt när, i första ögnablecket icke tro, att
det war sjelfwa Staden, men straxt åter såg
jag att det icke kunde wara något annat
ställe, helst jag i det samma såg; att Swåger
log rätt godt, öfwer min öfwer rump ling; och
jag blef hellt flat att jag så oförtänkt feck se
Staden då jag det minst wän tade; emedan jag
ännu icke hade sedt en enda belägenhet, som
jag först wäntade för ut skulle sig förete. Jag
hade hört, att i Pitheå utlopp en Elf i hafwet
och att i den samma wore en holme, som kal-
lades Pit holm. Deraf gjorde jag mig det be -
greppet, att Elfwen strök tätt förbi Staden,
som borde ligga på dess östra sida och på dess
mer eller mindre höga strandbackar, alldeles
som i Umeå och såsom wid alla andra fram -
stry kande elfwer strandbackarna wanligen
pläga wara. Der nedanföre något stycke bor -
de Pitholmen wara, den jag förestälte mig
ligga midt i Elf wen lång och smal ungefär
som Ön eller sandskär i Umeå Elf. Således
wäntade jag öfwerfart på båt öfwer elfwen
och staden liggande på dess upphögda östra
strand; men dock på fasta landet icke på nå -
got skär. Nu fant jag det wara alltsammans
twärt emot. Pitsundet, som jag på förra gäst -
gifware hållet öfwerfor, ansåg jag blott wara
ett wanligt sund emellan twenne fjärdar och

icke den ena grenen af elfwens utlopp, och
kunde icke förmoda att ofwanföre Staden
wore en stor, bred och lång fjerd, längst upp
i hwilken elfwen nedföll. Landet som jag då
kom på ansåg jag wara fast land; helst jag
derpå såg byar åkrar &c: och sjelfwa gästigif -
ware gården; altså wäntade jag först elfwen,
som borde framstryka ett godt stycke öster
om den stora sedda infjerden, och som såle -
des icke borde hafwa någon gemenskap med
den stora Pitheå Elf. Aldeles icke kunde jag
förmoda, att detta stora land wore den så kal -
lade Pitholmen, som låg icke långsåt Elfs  -
strömmen; utan twärt före densamma och
tilltäpte nästan helt och hållet hela fjerdens
bredd, som således aldeles war skild ifrån 
sjelfwa hafwet utom det smala Pitsundet och
de twå små sundena wid Staden som woro
elf wens andra utlopp. Och Staden, i stället
att ligga på fasta landet och på up högda
strand backar, befans wara byggd på en liten
snäf holme, med wanliga låga sten stränder.
Altså besannades fullkomligt wårt påstående
och först anförda satts, att wåra föreställ -
ningar om främmande ställen mäst alltid äro
falska och bilda sig efter förut kända stäl len.
Wi fortsatte straxt resan, utan att stanna i
Sta den, till Min Swåger Johan Petter på Öf-
werste Bostället Grahn nära Lands kyr kan
eller Gammelstaden. 

Swåger Johan Petter bodde nu mera icke
ensam der, utan Öfwerste Bergenstråle war
också dit ankommen, dock ännu icke med
sin Famillj, utan endast han ensam.

Lagmans tinget börjades och jag geck med
till Kyrkan, för att höra Lagmans Predikan,
som hölts af Prosten Nordvalls Adjunct Olof
Lindfors, efter mitt tycke, just sådan, som
den borde wara. Derifrån följde jag åter Swå -
gern vice Lagman till Tingshusen, som till
och ifrån Kyrkan geck i högtidlig procession
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med sin Nämnd; och intog sitt domare säte.
Så snart han hade uppläst sitt Förordnande
ifrån Hofrätten, höllt han ett mycket wack -
ert och wäl städat tal för den församlade
menigheten. Jag bad sedan Swåger att få af -
skrif wa detta hans sköna tal; men han wille
det icke tillåta. Emedlertid drögde jag der för
att få se procedere wid ett Lagmansting, der
sakerna mäst blott skrifteligen ageras; hwar -
efter jag geck hem.

I anledning af den omnämnde Lagmans
Predikan yttrade sig Swåger Jonas Gustaf
efter hemkomsten, att den wäl war braf nog;
men att den dock hade kunnat wara bättre.
– Jag frågte hwad som i den samma feltes,
såwida jag, för min del tyckte den wara något
när oklanderlig? – Han fortfor: ”Jo nog hade
det warit tillfälle, att något litet utbreda sig
angående Domstolen och den nya domaren”,
swarte han. – Men jag inwände: ”Man får ju
icke personalisera någon i en Predikan; och
att just wända sitt tal enskilt till domaren
wore ju att öppet personalisera honom.” –
”Nej hwarföre det” fortfor Swåger, ”det är ju
både wanligt och brukligt.” – ”Kan så wara”
inwände jag, ”men då skulle det kunna lätt
hända, att något litet smicker kunde smyga
sig in med, och sådant bör wist icke höras
ifrån någon Predikstol.” Och en förnuftig
och Christeligt tänkande domare mente jag
skulle wist icke willa offenteligen höra så -
dant till sig yttras i Guds hus, och om det ock
werkeligen icke egenteligen wore smicker, så
kan det ändock af andra så lätt för sådant
anses. Jag märkte då, att om jag hade kommit
att hålla denna predikan, som jag i wägen
yttrade mig till hälften wara willig, om jag
blefwe anmodat, så hade wist icke min pre -
dikan blifwit till behag; men lyckligtwis af -
rådde mig Swåger då sådant sägandes: att han
ogärna skulle se det hans Swåger skulle hålla
den första Lagmans Predikan för honom.

Min tid fördref jag här tämmeligen nöjsamt,
ehuru jag just icke hade egenteligen något att
göra; ty än åtföljde jag mina Swågrar på ett
eller annat kalas, såsom hos Prosten &c: och
än gjorde jag åtskilliga visiter, så wäl på lan -
det som i Staden; på sednare stället hos
Rector Unæus och dess Fru &c: Och dess -
utom sökte jag upp en min slägtinge eller
Tremänninge, en Sadelmakare, som ännu war
ogift och hette Degerstedt. Jag träffade ho -
nom hemma; men jag fant honom icke så dan,
att jag hade kunnat finna något behag till
honom. På Landet sökte jag upp min Cou sine
Maglena Nordström, gift med Orga nisten
Carl Stenman, och war flere gånger hos Lind -
fors, samt blef äfwen bekant med Lands Fis -
kalen Björk. &c: De öfriga visiter skola nedan -
före omtalas. Dessutom roade jag mig med
botaniska excursioner omkring den widlyf -
tiga Öjebyn &c:

Men oaktat jag således fördref min tid nöj -
samt, så war det dock en wiss omständighet,
som gjorde att jag wantrifdes der, och började
att snart längta hem. Denne war följande:
Unga Erik Turdfjäll, Cousin till mina Swåg -
rar och min hustru, som nu war Under Of- 
ficer; bodde för det närwarande hos Swåger
Johan Petter, och då jag kom stälde denne
sednare så till, att jag skulle ligga tillsammans
med honom uti en af sidokamrarna i stora
byggningen. Detta war för mig högst obe -
hagligt, icke för det jag föraktade honom
utan för hans osnygghet i sängen; ty först och
fremst war han fullt bekajad med71 klåda, och
låg och skobbade sig hela natten och sän gen
war en tältsäng med wäf botten, lång och
smal, så att wi nödwändigt skulle kullra inpå
hwarandra, och klådans fjäll och rugor lågo
hwar morgon på lakanet; och för det andra
war jag också i högsta fruktan, att han äfwen
kunde wara bekajad med veneriska smittan,
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som jag icke war utan anledning att tro, och
jag möjeligen kunde blifwa nog olycklig att
besmittas deraf. I allafall hade jag dock wän -
tat, att blifwa litet bättre placerad hos min
Swåger än att han just skulle lägga mig ihop
med denna slusken; men må hända, att han
intet hade sängkläder, såwida han så nyss ha -
de satt hushåll; jag tycktes åtminstone helt
annorlunda hafwa emottagit honom, så ofta
han hade legat i mitt hus; och jag skulle ock
icke nu räknat på sängkläderna, allenast jag
hade fått ligga allena. Förmodeligen tyck te
Swåger, att han just icke behöfde krusa så
mycket för mig, och då han för mo deligen
icke tänkte något ondt dermed, eller, ens
kom ihog någon fara för mig af unga Turd -
fjäll, så mente han wäl, att det wo re det sam -
 ma för mig att wi låge till sammans. Jag för -
drog allt med tolamod och lät icke märka det
minsta misnöje; ty då jag war kommen dit
alldeles en objuden gäst, så wille jag icke på
minsta sätt wisa något misnöje, utan tänk te:
det blir intet så många nätter, och beslöt att
innan kort resa hem. Men detta beslut blef
också hindradt af den anledning, som följan -
de mitt bref till min hustru utwisar. 

”Min ällskade Maka! 
Emot förmodan kommer jag att dröja

längre än jag har trott. Jag ärnade först att re -
sa om Thorsdagen, men Swåger Johan Petter
reste då bort på en Torp=Syn och wille att
jag skulle dröja till hans återkomst som sked -
de i går aftse då jag war färdig till af resan:
men då kom Swåger Nils Jacob och wille, att
jag skulle köra för Doctorinnan Gran, hans
Swärmor, och hon blir intet fär dig förr än om
Måndagen och torde wilja resa något lång -
samt. Du får således intet wänta mig förr än
om Thorsdags qwällen. Jag har haft hällsan
och rätt nöjsamt, utom det att jag längtar att
förr ju häldre åter få omfamna dig min Öma

Wän, som aldrig af mig kan glömmas. Jag
hoppas att du och små gossarne må wäl. Här
är ett förfärligt penn fäkteri och Herr Lag -
man Paraderar i sin stora hatt och utdelar
ymnig rättwisa. Han har beslutit att sedan
resa till Torneå med Johan Petter; och några
Syner torde han ock få.

=== så wist som jag oaflåteligen är Din i
döden Öma Maka. P: Stenberg.”

Nu hölts Compagni Möte som bäst på torget
wid Kyrkan, fördenskull war Swåger Johan
Petter högst angelägen att få sina Soldater
wäl öfwade förr än de skulle wisa sig för sin
Nya Öfwerste, derföre så snart han kom hem
och feck så mycken ledighet, så geck han till
dem och commenderade dem sjelf. Jag fölgde
ock honom, såwida jag alltid hade warit road
af att se på sådant. Jag hade aldrig förr sedt
honom commendera som befäl hafware, och
föll i förundran öfwer hans drift och ifwer.
Soldaterna fingo nytt lif; hwarwid jag tänkte:
sådan bör en befäl haf ware wara i en batalj. –
Och när wi kom mo hem sade åt honom:
”Wet Swåger hwad jag gjorde om jag wore
Kung?” ”Hwad då?” frågte han? – ”Jo” fortfor
jag: ”jag skulle alldrig bewilja dig afsked förr
än du blefwe minst Öfwerste eller till och
med General; ty du är just klipt och skuren
till att kom mendera en större trupp i en
batalj, ty jag ser att du kan sätta lif i Sol -
daten.” – ”Hå nej” mente han, ”dertill är jag
wäl icke skicklig och så högt tänker jag icke
klifwa.” – ”Jo” mente jag: ”man får wäl se hu -
ru det går till slut.”

Nu gjorde jag mäst dageligen visit på Grahn -
stén för att göra mig underrättad om huru
snart Fru Prostinnan Grahn kunde blifwa
resfärdig; Denna lilla wackra egen dom war
ett nybruk, som Prosten, i lifstiden hade, af
Prestebordets ägor, upptagit till Enkesäte åt
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sin Fru. Hon hade hittils bodt här med sin
Syster en Mamsell Lang, samt en Mamsell
Wahlberg, båda just icke nu mera unga; alla
tre woro mycket hyggliga och ar tiga; men
den sistnämda war icke allenast fattig, utan
ock dertill med mycket skadad af kopporna
och war i huset såsom sällskaps fruntimmer.
Jag kände werkelig medömkan öfwer henne,
att denna lyckans ogenhet skulle för henne
wara ett så stort hinder, för hennes jordiska
lycka i anseende till gifter mål, hwilket all
Hennes beskedlighet och artighet icke tyk -
tes kunna öfwerwinna. Den andra Mamselln
war wist också artig, men också tillika något
pjånkig. Prostinnan sjelf, fastän något gam -
mal, war ett städat och wet tigt fruntimmer;
hwilket gjorde att jag icke ogerna gjorde dem
visit, för att nöjsamt bortprata någon stund.

En för= eller eftermiddag kom jag i sällskap
med Prostens Adjunct Olof Lindfors, och wi
kommo oss at promenera tillsammans, han
stälde kosan norråt Landswägen och jag fölg -
de allt med honom. Efter ungefer ./2. fjer -
dings wägs gång kommo wi till en Herr gård,
då Lindfors sade: ”låt oss nu gå in här en liten
stund.” – ”Hwem bor då här” frågte jag? – ”Jo
Häradsskrifwaren Dyhr” swarte han. – Jag
inwände: ”intet kan jag gå in här; jag är ju
icke det minsta känd eller bekant här.” –
”Åh” fortfor han ”det gör intet till saken: Jag
är wäl bekant här jag; och Bror kan ju också
snart igenom mig blifwa be kant.” Altså,
ehuru jag icke fant mig hugad dertill, lät jag
dock öfwertala mig att följa honom in der.
Herrn war icke sjelf hemma utan endast
Frun, en liten snygg Dame. Men hwad som
mäst förundrade mig war, att Lindfors up -
förde sig härwid, icke allenast såsom en
bekant, utan också ganska fritt och hemma
stadd der i huset. Enteligen efter nå gon liten
tids wistande och samtal der, hwari jag, så -

som främmande; tog ganska liten del, togo wi
afsked och gingo åter hemåt; och hwar till
sitt. Orsaken hwarföre jag har an fört denna
oförtänkta visiten, skall fram deles, gud will,
omförmälas.

Under det wi spisade middag en dag emot
min snart förestående bortresa, föll samtalet
tillfälligtwis på dem som gifta sig, icke al -
lenast under sitt stånd, utan också till och
med, med sin piga eller hushållerska; och
isynnerhet war Herr Assessor Forsell i Umeå
föremålet i dett emnet, som nyligen hade gift
sig med sin husHållerska en Jungfru Skön -
felt, dotter till en Fältwäbel Skönfelt i Löf-
 ånger. Det war egenteligen Öfwersten Ber -
genstråle, som hufwudsakeligen dref tex ten,
och mina båda Swågrar lade ock sina ord till
då och då. Men den förra utbredde sig, widt
och bredt öfwer saken, och det efter sitt
högadeliga tänkesätt, med mycken be spåt -
telse och begabberi. &c: Mina Swågrar suto
och grinade och skrattade sins emellan så der
i mjugg, gjorde spefulla miner och så go på
mig, såsom den, som i mitt första gifte också
hade gift mig med min piga och Hus hål -
lerska, och tyckte de att Öfwerstens tal och
begabberi här war just tjenligt och lag omt åt
mig att få sitta och nedswälja och uppbära;
och borde wist sådant, efter deras tanka,
ganska mycket smärta och förarga mig; men
jag afhörde allt sådant med all filosofisk köld;
och tänkte: I talen och tän ken efter edert
höga, fåfänga och högmodiga begrepp här -
om; men om ni hyste samma högaktning för
dygd, gudsfruktan och be skedlighet, som jag,
så både tänkte och talte ni helt annorlunda,
och då gjorde I säkert som jag, om ni hos eder
Hushållerska funne samma utmärkta be -
sked lighet, som jag fant hos min, och som så
alltför ofta så sällan fins hos de förnämare,
eller som åtminstone tro sig wara mycket
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bättre, men dock mången gång stå många
steg tillbaka efter de förra, när man för nuf -
tigt och rätt derom dömer. Jag råder derföre
ingen, att blindwis gifta sig med hwar och en
Hushållerska och förskuta de för nämare; ty
då skulle man lätt ganska mycket blifwa
bedragen; ty hos de bättre har man åtmin -
stone skäl, att wänta bättre och renare dygder
i anledning af deras för mo dade bättre upp -
fostran; Men finner man li ka, eller må hända
öfwerträffande dygder och goda egen skaper
der de icke wäntas, så anser jag den man
lycklig, som förstår att in se dem och wälja en
sådan till sin maka, och kanske det ta framför
2/3. delar ibland de förnämare. Således rörde
mig alsintet eller föga hela detta begabberi, i
anseende till sjelfwa saken, hwarom frågan
war; icke eller kunde jag mis tycka för min
del, hwad Öf wersten härom yttrade; ty han
talade blott i anseende till det wäkta emnet
och endast i afseende på Asses sor Forsells
nyligen gjorda gifte, och det enligit sina ifrån
barndomen insupna adeliga tänkesätt derom,
men alde les icke i afseende på mitt första
gifte, hwar om han icke kände det minsta;
och jag är wiss och öfwertygad derom, att
hade han warit derom kunnig, så hade han
helt wist haft den artigheten och belef wen -
heten, att han i min närwaro aldrig så öppet
och hå nande hade talat derom; utan säkert
tegat för att skona min ömtolighets känsla;
Men mina Swågrars förhållade emot mig
kunde jag aldeles icke ursäkta; ty af dem hade
jag wäntat den höfligheten, att utan spefulla
alutioner på mig, då de så förnögde skrattade
åt min förmenta förargelse, som jag så tyst
måste smälta och fördraga, i still het afhöra
Öfwerstens yttrade tankar härom; ty så
mycken wänskap hade jag förmodat af dem,
såsom mina Swågrar; de måga föröfrigt haf -
wa hyst innom sig sjelfwa hwad tanka och
omdöme som helst om mig. Men jag feck nu

höra, hurudan wänskap de hyste till mig så -
som Swågrar, och derefter hyste jag hög -
akt ning för dem tillbaka just efter förtjenst,
fast jag aldrig yttrade ett enda ord härom,
hwarken nu eller i framtiden; ty jag insåg, att
sådant wore endast att reta dem ännu mera.
Likasom jag ock altid i framtiden i mitt hus
bemötte dem med samma wänskap och höf -
lighet som förr. Helt annorlunda förhölt sig
deras äldsta Bror Nils Jacob, ty han har altid
bemött mig med all broderlig kärlek, wän -
skap och wälwilja; och om han har trodt sig
finna något hos mig att klandra, så har han
häldre öppet sagt sin mening derom, än att
så lömsk begrina mig som de andra. Må detta
wara sagt honom till ett wälförtjent loford
och beröm.

Enteligen blef Fru Prostinnan Gran färdig
den 19. och wi avreste. Och derigenom war
jag så lycklig att få fri skjuts hemåt ända till
Bygdeå, för det jag convojerade henne under
resan. Under wägen hände ingen ting märk -
värdigt; utan resan aflopp ganska lyckligt. I
Skällefteå lågo wi hos Såg Inspectorn Sand -
berg, der wi mådde Mycket wäl, och hade jag
rätt nöjsamt af hans samtal; ty han war wer -
keligen qwick och laconisk i sina uttryck.
Dagen derpå fortsattes resan till mina Swär -
föräldrar på Nybyn; och Onsdagen till Skin -
narbyn, der jag lämnade Prostinnan hos hen -
nes dotter på Swågerns Boställe Bygdeborg,
och Swägerskan blef mycket glad då hon
feck sin mor till sig.

Thorsdagen den 22. fortsatte jag resan ensam
lika lyckligt. På eftermiddagen ungefer klock -
an 3. a 4. då jag war på en half fjerndel nära
Säfvar by såg jag upp och feck se 3. a. 4. Schä -
sar komma emot mig, och woro mig redan
nära; Men jag hant icke se hwilka herrskaper
kunde sitta deruti; ty jag kom just då emot
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en liten bro, då jag först måste se till, huru jag
wäl och wackert skulle komma öfwer den,
och sedan genast köra utaf wägen för att icke
köra ihop med de kommande, hwilket allt i
en hast måste ske. När jag då enteligen hant
se opp, föreställ sig min Läsare huru ange -
nämt jag blef öfwerraskad, när jag i främsta
Schäsen feck se, tillika med Bruks Patron
Erik Forsells Fru, Min hustru, som såg på mig
så wänligt och godt, och hällsade mig mycket
gladt. Detta oförmodade mötet fägnade mig
på det högsta, hellst det war högst oför wän -
tadt, att nu få se henne der; och detta stället
har jag aldrig sedan, utan en ljuf hug komst
af denna angenäma syrpris, farit förbi. Kara -
van stannade, och efter skedd hellsning, war
jag nygirig, att få höra hwart min hustru nu
ärnade taga wägen? Då jag feck till swar af
Fru Forsell, att hon hade bedt sitt främmande
fara ut med sig för att en liten stund roa sig
på ett angenämt och wackert ställe wid Elf -
wen en fjerdingswäg norr om byn, och bad
hon också mig följa med och göra dem säll -
skap, hwilken bjudning jag wist icke för -
sa kade att emottaga. Min Schäs lät jag skjuts -
gossen framköra till Fru Forsells herrgård,
och jag steg bakpå en af Schäsarne och fölgde
en god half fjerndel tillbaka. Stället war
wackert och Sällskapet muntert, som bestod,
utom de nyss nämde, af Herr Assessor Pehr
Forsell och hans unga Fru, den samma hwars
gifte Öfwerste Bergenstråle så mycket tadla -
de, widare af Coopverdi Kaptén Holzeit och
hans Fru, samt 3. a. 4. personer dessutom. Wi
drögde der wid pass en timma och hade rätt
nöjsamt, och Fru Assessorskan, såsom ung
war mycket munter och yster och gjorde små
skalkstycken åt en del af sällskapet; dock
med all anständighet; äfwensom hon, såsom
Fru, både i detta= som ock i hennes sednare
gifte med Fält Kammereraren von Walter
sedermera Kammarätts Råd, altid uppförde

sig anständigd, sedigt, dygdigt och ärbart, så
att jag tror, att Bergenstråle sjelf också kun -
nat wara frestad att ekta henne, om han hade
warit i behof deraf.

Efter återkomsten till Herrgården frågte jag
min hustru: Huru hon så wäl till pass kom sig
till att resa till Säfvar? ”Jo”, swarte hon: ”då
jag af dit bref såg tiden till din återkomst
utstakad till i dag, så wille jag resa dig till
mötes; jag geck derföre till Fru Forsell, och
frågte om hon ärnande resa hit något och om
jag kunde få följa med, det hon genast lofte
göra, och bjöd också alla dessa främamde med
sig; och dessutom tänkte jag: kommer han
icke i dag så blir jag wäl der tills han kom -
mer.” – ”Det gjorde du mycket rätt uti”, swar -
te jag, ”wi fingo derigenom så mycket förr
råkas.” När qwällen blef uppstod frågan huru
man skulle ligga; ty Fru Forsell önskade att få
inqwartera herrarne i sina rum för sig, och
fruntimmerna tillsammans i andra rum; ty
hon hade nu der hwarken rum, sängar eller
sängkläder att bädda åt hwart ekta par sär -
skilt, derföre föreslog hon sådant, men blott
i Min hustrus närwaro, och bad derföre, att
jag wille wara nögd dermed, tilläggandes: al -
lenast jag icke wore deremot eller dermed
misnögd, så kunde hon plasera de öfriga huru
hon behagade. Det war naturligt, att jag gär -
na önskade få ligga med min hustru, ifrån
hwilken jag nu så länge warit frånwarande;
icke för det att det just war så twärangeläget,
eller kom så noga an på en eller flera nätter
till eller ifrån; men ändock, efter att så länge
hafwa haft en så högst obehaglig säng kam -
rat (Se pag: 529. D: B:) wille jag nu få en så
mycket angenämare då min hustru war der;
jag tog derföre min hustru under armen och
dels på skämt och dels med alfware geck med
Henne i rummet likasom wille jag gå att söka
en säng och påstod: att blott wi fingo en säng
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för oss, så kunde de andra ändock lätt nog
kunna plaseras efter omständigheterna. Men
Frun swarte, att deruti låg just swå rig heten,
att togs den ena sängen så bort, så kun de
saken föga hjelpas, och bad mig der före låta
öfwertala mig; ty måste jag än dock gifwa
wika, helst min Hustru bad mig der om, och
omständligare utredde swårigheter na medan
Frun war utgången. Således sof jag i Herrar -
nas rum, der man låg dels 2. och dels 3. i
hwarje säng och somliga på golf wet; och led -
samt hade man icke. Dagen efter reste jag
hem med min Hustru. Och ha de så ledes fått
tillfredsställa mitt rese begär, utan synnerlig
kostnad.

Efter lycklig hemkomst fant jag för mig
twenne bref: det ena war swar uppå mitt till
Wetenskaps Akademin afsände bref, med
prof af mitt Umeå Sockens orda Register,
hwarom se pag: 491. denna Boken; ifrån Dess
Secreterare; och lydde ord ifrån ord som
följer.

”Min Herre.
Då jag för få dagar sedan kom hem ifrån

landet der jag tillbragt några weckor, fan jag
min Herre i bref för mig. – Enligt mitt bref
till Herr Doctor Næzén, war min dessein att
långt för detta sända min Herre tillbaka det
till Konglig Wetenskaps Academien skicka -
de Registret på några i Umeå Socken bru -
kade Nationella ord och talesätt, såsom icke
passande för denna Academiens Handlingar.
men då jag kom att härom nämna för Herr
LandsHöfdingen och Riddaren von Rosen -
stein, som är Secreterare wid Kong: Swenska
Academien, hwilken hafwer wården om
Swenska språket och dess uppodlande, be -
gärde han att få del af denna min Herres
afhandling till att communicera den med
bemälte Academie. I anseende härtill lem -

made jag densamma åt honom, och för-
 klarade Han; att denna Academie skulle gär -
na emottaga fortsättning af detta min Herres
arbete. Jag hoppas att Min Herre är nögd
med allt detta. Med nöje framhärdar jag att
wara Min Herres Ödmjuka Tjenare

Stockholm den 8. Julii 1802. Melander -
hjelm.”

Det war för mig fägnande, att detta mitt
lilla arbete war lämnat till Swenska Akade -
min. Och hwad mera härom är att nämna
kom mer framdeles att omröras.

Det andra brefwet war ifrån Farbror
Ström i Torneå. Han hade i ett af sina förra
bref anhållit att en af hans döttrar måtte få
komma till oss såsom Husjungfru &c: Och
efter att hafwa härom rådgjort med min
Hustru lämnade jag derpå följande ungefär -
liga swar, det jag sökte författa i så milda ut -
tryck som möjeligt war.

”Min Farbrors begäran har jag med min
hustru öfwerwägat, som mäst i detta emnet
har att säga; Och som jag wet att Farbror
känner, sedan gammalt, min uppriktighet, så
hoppas jag, att Tit: ej illa upptager, att jag yp -
par wår tanka och beslut härom med all min
wanliga uppriktighet och förtroende. – Min
Hustru säger: att ännu sjelf ung, så hwarken
tror hon sig behöfwa husjungfru, ej eller
hafwa wi råd att hafwa och löna en sådan,
emedan wår Lön är så och så snäf; Men om
någon af Cousinerna skulle finna sig uti att
komma till oss, för att hjelpa till att sköta
barnen, samt göra de sysslor, som innom hus
kunna förefalla, så wore hon mycket wäl -
kom men. Lönen kan wäl ej blif wa betydan -
de; men en bättre lägenhet kun de fram deles
fås. I medlertid är jag ganska säker på, att
hon mycket wäl skulle komma öfwerens
med min Hustru, som har ett godt och böj -
ligt sinnelag.” m:m: som allt om ständ ligare
utlades. Men jag insåg tydligt nog i förrwäg,
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att de icke gärna wille komma såsom barn -
flicka.

Det nu ankomna brefwet war swar härpå
så lydande.

”För brefwet tackar jag ödmjukast, äfwen
för den uppriktighet och förtroende Min
Kusin deruti behagat wisa mig; hwilket jag
ock med lika uppriktighet får beswara.

För min del skulle jag wäl önskat, att nå -
gon af mina Flickor welat antaga tillbudet,
om intet just för förmånerna i början, dock
för en framtid, att få något fördelaktigare
när de kunde blifwa bekant i orten; men de
finma sig intet derwid, och icke will jag
emot deras wilja befalla dem, ehuru jag är
försäkrad att de skulle lyda; utan will lämna
dem frihet att wälja, så må de intet hafwa or -
sak att skylla mig om något skulle hända
dem. Det torde ock wara någon för mig ännu
okänd orsak, som håller dem qwar här i Tor -
neå. Men jag anhåller wänligast, att Kära Ku -
siner intet mistycka att jag nu sagt min upp -
riktiga hjertans mening, eller tro, att wi på
något sätt hysa mistroende till Kusinerna.”

=== Några andra små underrättelser och
hellsningar. 

Detta swaret war således både efter deras
och wår önskan; ty anmärkte hustrun: att
hafwa slägtingar till betjening är altid obe -
hagligt, emedan de göra sig stora preten -
tioner och tycka sig såsom slägtingar ej nog
blifwa wäl hålne, samt taga sig gärna otil bör -
liga friheter. 

Som höbärgnings tiden som bäst påstod, ha -
de också jag mitt hö ute i gärdan wid La za  -
rettet, dit jag hade sändt mina pigor att bärga
in det. Jag geck också dit på efter middagen,
dels för att se efter dem, dels ock  så för att
hjelpa till om det skulle behöfwas. När jag
kom nära stället såg jag twå till 3. stycken
gossar, med mina pigor, som hjelpte dem att

bärga in mitt hö, och undrade jag hwilka de
kunde wara, som woro så tjenst aktiga och
hjelpsamma emot mig. När jag kom dit såg
jag dem wara Wakt mäs tarns och Skräddarens
Gerdmans lär gos sar. Jag uträk nade då saken
så, att, som deras Mästare förmodeligen war
bortgången, så hade de begagnat en sådan
stund, för att få komma ut i fria luften, efter
så mycket stilla sittande innom fyra wäggar,
den wack raste tiden på året. Jag tackade dem
för deras hjelp, och bad dem följa pigorna
hem för att få något för beswäret. Och som
jag såg att mitt bit räde war öfwerflödigt, så
geck jag straxt hem. Dessa woro de samma
pigor An na och Cajsa, om hwilkas legender
jag då än nu icke wiste det minsta. Se pagina
618. Denna Bo ken. Derföre trodde jag, att
gossar nas hjelpsamhet härflöt endast af nyss -
 nämnde orsak, samt wälwilja emot mig. Or -
saken hwarföre jag härom har nämnt skall
fram deles anföras om jag lefwer så länge och
hinner med.

XVII. Capitlet.
Bref och accord mig owetande, samt
Förslaget. Men först en ny resa. 

Ett bref ifrån Swåger Nils Jacob innehölt
blott några Kommissioner.

Ej många dagar efter wår hemkomst företogs
åter en Ny resa; men ej längre än till Byg -
deborg, af den anledning, att Swär för äldrarna
wille resa till Bygdeborg för att första gången
helsa på sin Son och Son Hust ru; och sedan
åter hem tillbaka till Ny byn; för att emottaga
sin yngsta Son vice Lagman, wid hans åter -
komst ifrån Torneå; och wi woro bjudna att
möta dem på Bygdeborg. På utsatt dag reste
jag och min hustru, och under wä gen föreföll
ingen ting märkwärdigt, till dess wi hunno
wid pass ./16. dels Mil nära Bo stäl let Byg de -
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borg, då wi helt oförmodat fingo se Swär -
föräldrarna och alla samtelige Sys konen
komma oss till mötes medelst en sakta spat -
sering i det wakra wädret. Detta helt owän -
tade möte frapperade oss ganska myck et, och
gladde oss öfwermåttan; ty stego wi genast ur
wår Schäs, hälsade, och pro mene rade med
dem hem det öfriga af wägen, med ett utwalt
nöje. Wår ankomst gladde mycket Swär för -
äldrarna och alla Syskonen, jämte Nya Swä -
gerskan; jämte Swägerskan Eva woro hemma
på Nybyn. (Wår lilla dotter, samt Swärfars
Brorson Erik Turdfjäll,) tillika med en Fend -
rick Zachris Edenqvist, som jag aldrig förr
hade sedt, så att Sällskapet upp fylte hela
landswägen, men Fru Docto rinnan Gran ha -
de icke orkat gå ut med dem. De hade så pre -
sist uträknat tiden till wår an komst, som sagt
är; men dock beslutit att gå till ett utsatt
ställe och der wända om ifall de icke dess-
fö rinnan skulle möta oss, eller wi icke alls
skulle komma; derföre war också wår an -
komst så mycket angenämare.

Wi hade der rätt muntert och nöjsamt, och
roade oss dels innom oss sjelfwa, och dels
gjorde wi visit i Proste gården; wid samma
tillfälle gingo wi också i Kyrkan, der Swä -
gerskan spelte på orgor; ty hon spelte skä -
ligen wäl klafwer. Hemma roade hon oss ock
dermed, och sjöng tillika med klafweret, och
hade hon också en wack er och behaglig röst.
Ibland annat sjöng hon också en dansk wisa
för dess löjelighet skull; men den war mig
alldeles icke behaglig att höra, för dess för -
argeliga innehåll skull; ty den angeck huru en
bonde hustru, igenom sång, lät sin granne
höra, att hennes man war rest efter höj-höj, höj-
höj &c:72 = Ett ämne, som man wet, war
myck et ömtåligt för mig. Jag lät dock icke
märka mig det minsta, utan teg och fördrog
det med tolamod, helst jag wiste att swäger -

skan Elsa (så kallar jag henne hädan efter till
skilnad ifrån de andra twå Babba och Eva)
sjöng så dant i sin oskuld, på andras begäran
och trod de sig göra oss alla ett nöje dermed;
Och hwarje nyss ankommen önska de få höra
den, hwarföre hon kom att sjungas ofta nog,
till dess anteligen Swåger Nils Jacob sade:
”Kära min wän! sjung icke den wisan mer ty
jag or kar ej höra henne längre!” Och glad blef
jag, att det engång blef slut på den sången.
Föröf rigit förekom mig Swägerskan just icke
så alldeles efter min önskan; ty hon syntes
mig nog mycket för yster, och att icke äga
nog stadga och nödig alfwarsamhet; men
som hon war helt ung och oerfaren, så åter -
hölt jag mitt omdöme om Hennes karak ter
så länge tills widare. Men Hennes Swä ger -
skor, min Hustru och Hennes Syster Bab ba
tyktes icke så länge wilja uppskjuta med sitt
omdöm härom; ty som de före giftermålet
aldrig hade sedt hwaran, så war det gifwit att
deras upp märksamhet skulle wara riktad på
hennes uppförande; dock hade de icke något
annat att anmärka än, som ock sant war, att
hon ganska litet tyktes bekymra sig om hu -
sets styrelse och köket; hwarom hennes Fru
mor Doctorinan Gran lärer hafwa haft störs -
ta bekymret; likaledes såg man Henne sällan
hafwa någon hand syssla, utan satt hon an -
tingen och pratade med oss med händerna i
kors, eller ock fingrerade hon på sitt klaf wer;
Dessutom tyktes hon wara nog kall för sin
man, och icke såsom nyss blefwen gift. Men
hwad det första angår, så war hon ännu så
ung, och förmodeligen aldrig i sin mors hus,
såsom enda dottren, warit wan att hafwa nå -
gon åhåga eller bekymmer om hushåll ning- 
en; hwad åter det andra angår, så kanske trod -
de hon, att det icke passade Hen ne att sitta
med handsysslor med sitt främ mande. Detta
alt war för Hennes Swägerskor owant och
owäntat, som ifrån barna åren woro wa na
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med activité och arbete; och ian ledning af
allt detta tyktes de frukta, att deras Bror skul -
le blifwa lagomt lycklig med sitt gifte; och
hwad har han då tillade de för nöje af all den
egendom, som han har fått med Henne? Men
uppskjutom wårt omdö me om allt detta till
en lämpeligare tid.

Den nyss förut omnämda Fendriken Eden -
qvist, som nyligen hade blifwit placerad wid
Bygdeå Kompagni, hade hitfölgt med min
Swåger, som war hans Kaptén, ifrån Råneå
der han war född och innehade han nu Fend -
riks Bostället i Gumboda. Han tyktes wara
hwarken alltför ung ej eller gammal och
syntes wara en beskedlig karl. Åtmins tone
tyktes hans omdömen i förekomande em nen
röja stadga och hederliga tänkesätt; åt mins -
tone, ju mera jag med honom sam tala de
desto mera föll han mig i tycket och till be -
hag. Som jag dymendelst blef med honom
alltmer och mer bekant och för trogen, så tog
jag mig frihet, att språka något om wissa
ungherrars oartiga sätt att ställa sig in hos
Fruntimmer, i det de hyckla upprik tigt, frie -
ri, men hafwa dermed alls intet alf ware; Det  -
ta samtals emne wäkte jag af den orsak, att
jag mistänkte det han hade någon tanka på
min Swägerska Babba i detta afse endet, men
någon egäntelig anledning att tro det hade
jag wäl icke. Jag yttrade mig derföre ungefär
på följande sätt. – ”Ach huru illa och och ris -
teligt förhålla sig icke en del af denna tidsens
ungherrar, i detta fall, jag will all deles icke
tala om deras wanwet, som upp såte ligen
förföra oskyldiga flickor, som så gerna tro det
de så gerna önska, ty hwem önskar icke att
blifwa för sörgd, är det då under att de sätta
tro till så fagra och smick rande löften; icke
nog der med utan ock sedan obarmhertigt
lemna den förförda åt glömskan, föraktet,
skymfen, usselheten och nöden, och dertill

med sjelfwa begrina och bespotta den swaga
flickan. Kan wäl något wara mera samwets -
löst och obarm hertigt, till det lindrigaste
sagt? Men jag anser ock dem föga mindre
straffwärda, som wäl icke gå så långt ej eller
hafwa uppsåt att bedraga, men ändock låtsa
fria och söka flickans kärlek, utan att hafwa
det minsta alfware dermed, utantilläfwentyrs
blott äro matfria re, eller af någon annan
egennytta; men så snart flick ans hopp är
mäst upjagat eller hans bortresa blir nöd -
wändig, så att han icke mera ser henne, så
öfwerger han henne, glömmer hen ne, och
lämnar henne åt den smärtande saknaden
och hennes felslagna hopp, för att spela sam -
ma Roll på ett annat ställe. Och är således
känslolös för den förras smärta och alla de
bittra tårar hon för hans skull, kanske i all sin
tid, nödgas fälla; och kommer ej ihog att ing -
en ting är ömtoligare än kärleken hos men -
niskor, hellst hos frum timmer, som af natu -
ren äro ganska käns lo ömma och således ofta
ganska djupt och bittert såras, så att de ej
sällan förlora der igenom förståndet för all sin
tid; hwilket en gång skall swårt brenna i så -
dana herrars samweten, då ett swårt answar
derföre skall utfordras.” m:m: På sådant sätt
språkade wi tillsammans, och ömsewis talan -
de och swa rande; och instämde han helt och
hållit i dessa mina grundsatser, till mit full -
komliga nöje. 

Morgonen derpå, som war resedag för oss
alla, hwar och en till sitt hem, hade jag och
min hustru någorlunda i tid uppstigit och
gått in i salen, der Swägerskan Babba ännu
låg i en lyft säng, ty efter wi woro så många
så war der ondt om rum. Då fant jag Henne
ganska mycket upprörd, orolig och bekym -
rad, så wäl ännu liggande, som ock sedan hon
hade uppstigit; dock blef hon litet muntrare
sedan hon hade hunnit kläda sig och kom -
mit i sellskapet. Jag insåg då tydligt att Hon
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gjorde sig något hopp på Fendrik Edenqvist
och wäntade starkt på någon förklaring af
honom; så att hon föreföll mig rätt ynkelig
och ömade det mig mycket att se Henne i
denna belägenhet. Ty ställ sig hwar och en
sjelf i Hennes ställe och öfwerwäge, att hon
nu några dagar hade gjort sig något hopp,
som wist icke war att undra på, och nu åter
tyktes allt Hennes hopp förswinna, såwida
hon efter 2. a 3. timmar skulle resa hem, och
Fendricken förmodeligen ännu icke hade
yttrat till Henne ett ord i detta afseendet;
men förmodeligen trodde hon sig dock haf -
wa haft någon anledning att sådant för -
wän ta, som nu tyktes aldeles slå felt. Lägg nu
härtill, att flickan började komma något till
åren; hon war redan öfwer 27. år, war fattig
och utan att äga någon synnerlig skönhet, så
att om hennes nu hafda lilla hopp sloge
henne felt, så hade hon just icke någon be -
hagelig utsigt för sig i en framtid, om hennes
Föräldrar skulle i förtid med döden afgå. Att
nu bry Henne tog jag mig noga tillwara; och
låddes icke märka det minsta; ty sådant hade,
wid så fatta omständigheter, warit grymt och
hårdt gjort. Dock gladde det mig, att qwellen
förut hafwa haft före stå ende samtal med
honom; och som jag nu tyktes känna hans
tänkesätt i detta fall, så war jag säker, att
han, om han hade någon tanka till henne,
icke skulle swika Henne; utan i sinom tid
yppa hederliga tänkesätt; hade han åter ing -
en tanka till Henne, så war jag lika säker, att
han, af samma heders käns la drifwen icke
skulle söka att wäcka och ännu mindre un -
derhålla ett falskt hopp hos Henne och
aldraminst att på något sätt misbruka Hen -
nes swaghet, eller såra hennes öma känslor.

Derefter reste wi hem; och under wägen
wäkte jag frågan om denna Swägerskans oro
och bekymmer, samt frågte min hustru: om
hon wiste något huruwida Edenqvist ännu

hade yttrat sig något till Babba, eller om han
ens hade några tankar till Henne? – Hon
swarade att hon trodde, det han wäl ännu
icke hade talt till henne; men att hon också
starkt förmodade det han tänkte något ditåt.
– Föröfrigit tillade hon: ”Hwad han ännu
icke har sagt Babba här, har han tilfälle nog
att göra på Nybyn, såwida han kommer att
bo på Gumboda 3/4. mil derifrån och alla
Söndagar har tillfälle att wara i Kyrkan och
hos mina Föräldrar.” – ”Ja det är sant det”
sade jag: ”och förmodeligen will han icke
påskynda saken, för att litet i förwäg lära
känna Flickans lynne och sinnelag.” Derefter
talte jag om för Hustrun mitt med honom
hafda samtal, samt ianledning deraf gjorde
oss glada förhoppningar om ett lykligt gifte
för Swägerskan om det blefwe alfware deraf.
Och icke långt efter hemkomsten fingo wi
den glada underrättelsen, att han werkeligen
hade förjat frieriet.

Pagina 509. och följande har jag omför -
mält mina ansökningar så wäl till Con sis- 
 to rium som till Kong: Majestet och nu wid
hemkomsten hade jag twenne bref af sam -
ma dato om samma sak; det ena ifrån Cousin
Jacob Erik Turdfjäll i Stockholm och det
andra ifrån Consistorii Notarien Renström.
Den förra skrifwer: 

===. ”Jag har samtalat med Herr Kammar
förwanten Brunfelt i det ämnet hwarom
Cousin === bedt mig. Brunfelt lofte mig, att
göra allt hwad han kunde till Cousins wäl;
men han så wäl som jag är dependant af goda
löften; dock likwäl är Brunfelt mera säker på
sin Coup: Han trodde intet någon swårighet
skulle göras, ty han har haft en sådan förut
och den har lyckats. Men det wärsta är, att
få saken afgjord innan Kong: Maj:st:t åter -
kommer hit ifrån Finland. Brunfelt hade
redan gifwit in ansökningen innan jag första
gången talte med honom, så att intet är nå -
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got försummat å hans sida. – hwad utgifter -
na widkommer, så skall det wist intet blifwa
någon frågan om, att intet de skola blifwa
utbetalta. Så snart jag träffar Brunfelt skall
jag offerera honom penningar; men jag tror
ej, att han tager emot dem; ty han är intet i
det Cas, att han behöfwer göra afseende på
ett litet förskott. 

Måtte Cousin winna allt önskadt ändamål
med sin ansökning! Jag önskar det såsom en
uppriktig anförwant och wän!” Hellsningar.

Notarien Renströms bref lydde så.
”Som Kong: Maj:st:ts Utslag, rörande Sa -

cel laniens delning i Själevad fallit och För -
slag till samma Sacellanie i Onsdags upsattes
med uppförande af Deldén, Sand och Bi de -
nius, så är Bror redan i sjelfwa werket ent -
ledigad ifrån sin ansökning dertill; hwarföre
Bror ej bör försumma att innom Laga tid in -
gifwa till Consistorium sin ansökning om
Lägenheten i Ume ehuru med Förslagets upp-
rättande torde komma att dröjas till dess
Kong: Majestet i Nåde afgjort Brors an sök -
ning om befrielse från den till Själevad.
Framlefwer” &c:

Nästa Postdag derefter feck jag ock swar
härom ifrån Brunfelt, så lydande:

=== ”Till swar hwarå jag får äran nämna, att
Tits Ansökning blef genast ingifwen på
behörigt ställe, som den 7. Julii blef Com -
municerad med Hernösands Consistorium
och som den 28. i samma månad återkom;
således behöfs ej något bewis lösas, eftersom
Consistorium redan förklarat sig öfwer Tits
ansökning.” Slutet.

Altså möttes jag af mycken wälwilja hos
alla; Och jag försummade mig icke, att
genast insända min Inlaga till Consistorium
om Förslaget på Umeå Sacellanie. 

I medlertid hade Swåger vice Lagman Turd -
fjäll återkommit Norrifrån och äfwen afrest
till Hernösand för att, äfwen der, hålla sitt
Lagmans Ting. 

Derefter bekom jag följande bref i före -
nämde ämne; och först twenne ifrån Ren -
ström. Det förra lydde så:

”Så nära, som på ett hår hade Bror nu kun -
nat gå miste om Förslaget till Ume Lands Sa -
cellanie. Sent i går aftse, kom en Bruks= och
Kapell Predikant Thorén med sina nära 20.
tjenste år och wille producera ansökning till
Umeå. – Saken har för Bror måst redres seras
på det sättet att Brors Swåger Herr Lagman
Turdfäll och Edling, på Brors wäg nar afgifwit
förbindelse, att till Thorén genast eller innan
October, betala 33. R:D: 16. sk: owilkorligen;
sedan i händelse Bror ernår Syslan, hwilket
nu ej låtit sig göras utan Tho réns foglighet
och afsägelse, innom twen ne Månader, efter
Fullmagtens ernåen de, åter 33. R:D: 16. sk:
samt första året Bror i slik hän delse kommer
att upbära Lön, in nan Martii Månads slut
ärlägga 10. Tunnor Korn efter Markegång,
och sedermera, om Thorén ej imedlertid
blifwit befordrad till bättre Sysla än den han
har, hwilket dock snart lärer hän da, 8. Tun -
nor årligen. Denna Thorén, som flera år tjent
med beröm i Nordmaling och ej är utan
bekantskaper deromkring, trodde sig ej utan
all apparence, så snart Bror ej wore med på
Förslag. Får Bror Syslan, må Bror anse sig
lycklig, att uti när warande Conjunctur haf -
wa fått den med en så modererad afgift; i
annat fall är det blott 100. plåtar Bror risqve -
rat, då deremot Thorén uppoffrat hela sin
apparence om Syslan. Wårt bryderi har eljest
warit stort. Af d:n 30.”

Wid hastiga igenomögnandet af detta bref,
blef jag helt förwånad och utbrast i en mis -
nögd ton: ”Nej nu hustru, nu är hin lös.” ”hur
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så?” frågte hon: ”jo du skall straxt få höra”;
och derpå läste jag upp brefwet för henne.
Många skulle säkert trodt, att jag ha de bort
blifwa mycket glad öfwer en sådan under -
rättelse; men jag försäkrar, att det war aldeles
twärtom; ty efter min indre öfwer tygelse, är
det wist icke, att ingå igenom dö ren till
fårahuset, att medelst köp och ac corder kom -
ma dertill, hwilka till och med efter werldslig
lag äro olagliga, och ännu me ra efter Guds lag
äro till och med för döm melse wärda; ty det
heter ju tydligt: det du fördömd wore med dina
penningar; ===, du hafwer hwarken del eller
lott i detta or det; ty dit hjerta är icke rätt för
gudi. Apost: Gern: 8: v: 20. 21. Sådant är ju
uppen bart Simoni; hwilket jag altid har an -
set, såsom aldeles stridande emot Guds heliga
wilja och bud; och alltid har hört så dant med
mishag. Man inwänder: Om någor begärar ett
Biskops Embete, han åstundar en god ting. godt,
men då skall man begära det enligit Guds
före skrift och werldsliga lagars all mänt är -
kända och stadfästade stadgar, samt i ett så-
dant sinne som Profeten Esaias, som sade:
Här är jag sänd mig. Es: 6: v: 8.; Men aldrig
medelst köp och salu; sådant fin nes icke i
Guds ord, hwarken befalt eller af ho nom
godkänt eller billigat; utan twärt om för -
budit. – Man fort far: sådant är nu det wan liga
bruket, och då sådant opåtalt tillåtes androm,
hwarföre ock icke mig? – Ser du icke falsk -
heten i denna slutsats: Wore alla allmän na
bruk lofliga, eller blott derföre, att den el  ler
den gör så el ler så; O! huru mycken wil ler -
walla skulle då icke åstadkommas; så i bor -
geliga som för näm ligast i Christeligt afse -
ende; Då skulle synden och lasten få fria tyg -
lar, och gud lösheten få rasa fritt. – Ytter liga -
re; Jag är mera berätti gad, ju mera för tjent till
denna sysslan jag än han; åtmins tone me ra
behöf wande än han; Kan så wara; men hwar -
före låter du då icke, i stillhet och tola modig

wän tan, dina förmän afgöra din före trädes
rätt? eller Lagar och författningar hos Regen -
ten, om du tror dig wara förför delad, afdöma
sa ken? ty sådant wore lagligt och rättwist;
men aldrig köp och accorder i Preste be for d -
rings mål; eller af hwad skäl skulle wäl dina
större behof gifwa dig rättig het till slika
accorder? Och änte ligen inwän der man: Jag
är likaså skicklig jag som den eller den, om icke
skick ligare, jag är åtmins tone lärdare, har större
och längre erfa ren het&c: Men det är just detta
som med största skäl kan twiflas på: wore
hwar och en sökande lika skicklig och läm -
pelig att med framgång ut föra an dans Em -
bete, så kunde detta gälla i någon mån; men
det är icke så. Jag kan till exempel wara
mycket lärd; men derföre icke äga den fallen -
het och lämpa att omgås med alla efter deras
själars behof; jag kan kanske predika så wäl
som hwar och en annan; men kanske intet
inse de afwägar och dolda band, som qwar -
håller mången i sin syn dasömn och den en -
 faldi gaste och af Andan född på nytt Chris -
ten kan möjeligen äga större fallenhet och
lämpa här till än jag. El ler jag kan kanske lätt
nog intala tröst hos den bedröfwade och
twif lande, men kanske icke på Guds ords
sanna grunder, eller icke med nog urskill -
ning, om icke syndaren ännu, åtminstone till
en del, snarare bör wäckas och bestraffas än
tröstas. Och lät wara, att jag wore lärd och
upplyst af Guds Anda, så torde jag ändock,
när det kom mer an på, att leda andra till Gud
och på salighetens wäg, ännu stå långt till -
baka efter en annan, som är wida mindre
lärd, men äger mera öfning och säkrare er -
farenhet än jag. Med ett ord: Huru kan du
wäl då tilltro dig äga lika, och ännu mindre
större skicklighet i en så öm sak, som en inför
Gud och men niskor ostraffelig själawård bör
wara! Kan du wäl då, med ett godt samwete,
för penningar tillhandla dig ett så swårt an -
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swar på den sista dagen, då det skall heta:
hans själ will jag kräfja utur dine hand!73 San -
nas det icke här: Jag sände intet profe terna
likwäl lupo de.74 Huru kan jag wäl wän ta mig
Guds andeliga bistånd och wälsig nelse, när
jag så, med penningar och andra olof liga wä -
gar, tränger mig in i fåra huset? Men säger du:
Jag måtte wäl kun na åstad komma någon nytta
i Guds För samling? – Wäl! men skall du der -
före tränga dig in på det rum, der du till -
äfwentyrs gör den minsta nyttan; i det stället,
om du med tolamod för bidat Guds wink,
hade du åstad kommit långt större nyt ta dit
han skolat föra dig, än der du har arm bågat
dig in, och har dertill med ett sårat samwete.
Gud har ju sagt: du skall gå dit jag sänder dig
och pre dika hwad jag be faller dig.75 Denna
befall ning får du wist icke wara olydig, såsom
Pro feten Jonas; men du får icke eller löpa
förr än du sändt warder, förbida den stund
med tola mod och under gifwenhet; den stun -
den kom mer wist, om Herren behöfwer dig;
kommer den icke, så kan du trösta dig der -
med, att du tilläfwentyrs gör största nyt tan
der du nu är, som redan är en stor till -
fredsställelse. Detta wigtiga emnet skulle
förtjena en utförlig, och grundelig af hand -
ling; men nog härom af mig.

Sådana woro mina tänkesätt i detta em -
net; men förr än jag widare härom ordar, will
jag anföra deras förbindelse skrifter, som å
mina wägnar härom acorderade. Swåger Jo -
nas Gustafs lydde så:

”I anseende till den af min Swåger Kom -
ministern Pehr Stenberg hos Consistorium i
Hernösand gjorda ansökning om Förslag till
den i Umeå Lands Församling === nu ledig
warande Kapellans beställning, har jag an -
modat Herr Magister Edling, at å min Swå -
gers wägnar öfwerens komma med Herr
Bruks Predikanten Thorén, det Herr Bruks
Predikanten ej skall såsom sökande till sam -

ma lägenhet sig anmäla. – Förbindande mig,
at för hwad Herr Magister Edling i anseende
härtill, kan till Herr Bruks Predikanten ut -
fästa, såsom för egen skuld Herr Magistern
answara. Hernösand den 29. Augusti 1802. 

J: G: Turdfjäll.
L: S:”

Herr Edlings öfwerenskommelse skrift in -
ne hölt samma förbindelser, som Consist:
Not: Reström i sitt bref (pag: 551. denna B:)
omförmäler, förbindandes sig att answara att
altsammans skulle blifwa fullgjort, som för -
säkras, af Säbrå den 30. Aug: 1802. Er: Edling. 

bewittnat af Matts Hesselgren och Erik
Rodling.

Af de skäl och orsaker, som straxt skola an -
föras, nödgades jag påskrifwa det exemp lar,
som i den afsigt war mig tillsändt, mitt god -
kännande af denna öfwerens kommelse på
följande sätt.

”Ofwanstående förening och förbindelse
accepterar och godkänner jag underteknad,
med förbindelse, som wore den af mig sjelf
upprättad. 

Ume Stad den 7. Sept: 1802. P: Stenberg:
L: S:”

Som genast öfwersändes till Edling, som al -
la redan d: 30. Aug: i sitt namn, hade till Tho -
rén utgifwit en Revers på dessa 33. R:D: 16. sk:

För sammanhanget skull får jag nu i för -
wäg anföra Thoréns sluteliga påskrift härå,
se dan hela förbindelsen war till fullo full -
gjord, och Skriften till mig återsänd. Den
lydde så.

”Ofwanstående Broderliga Förbindelse, till
pricka wara fullgjord, ärkenner och qvitterar.
Häggenäs d:n 8. April 1805. And: Thorén.”

Hwad jag härwid widare får anföra är, att
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om jag sjelf hade warit närwarande, så hade
jag wist aldrig ingått något sådant accord, af
ofwan nyss anförda skäl; och jag hade än -
dock säkert uppsagt eller upphäfwit denna
öfwerenskommelsen, om det hade warit tid
dertill öfrig; men nu fant jag mig nödsakad
att antaga förbindelsen, af följande, i mitt
tycke, nog bindande skäl och orsaker, hwar -
till min indre moraliska känsla oweder säge -
ligen förbant mig. Ty först hade icke Thorén
qwar nu mera sin rätt att söka samma Syssla,
sedan ansöknings tiden dagen efter accor -
dets uprättande war förliden, och hans appa -
rence om denna Sysla alldeles förswun nen
och han hade i sitt hopp warit bedragen.
Och för det andra hade min Swåger och
Herr Adjuncten Edling derigenom blifwit
satta i nödwändighet, att sjelfwa betala och
uppfylla förbindelse skriftens hela innehåll,
utan att sjelf hafwa den minsta nytta deraf,
hwilket hade warit högst oädelt af mig gjort,
altså war jag för samwetet skull högst för -
bunden att godkänna accordet. Men jag tyck -
tes också häri finna en synbar Guds skickel -
se, som sådant med så fatta omstän digheter
tillstadde ske, att jag icke skulle kunna wäg -
ra antagandet af accordet, Hwar wid jag tänk -
te: Herren styre härwid ut gången såsom ho -
nom täckes, och jag är glad att sjelf härutin -
nan hafwa ett godt samwete. 

Men hwarföre Herr Edling war så willig
och driftig att accordera härom i mitt namn,
insåg jag tydlig wara det hopp han gjorde sig,
att få efterträda mig i Staden, om jag skulle
få flytta på landet; således war det icke blott
af wänskap för mig; utan säkert mera för
egen förmån, som han föranleddes härtill.

Consistor: Not: Renströms pag: 550. om -
nämda sednare bref skrifwit dagen efter det
förra lydde så.

”Uti skrifwelse af den 19. Nästledne Au -
gus ti har Kong: Maj:st:t i Nåder täkts Ven:

Consistorio förständiga, det Kong: Maj:st:t
lämnat Dess Nådiga bifall till Herr Com -
minist: Under dåniga Ansökning om Nådigt
tillstånd, att få återkalla sin till Ven: Consist:
ingifne an sökning i afseende på Själevads
Sacellani, hwilket jag härmed på befallning
får Tit: widhanden gifwa till Underdånig ef -
ter rät telse.” Slutet.

”P: S: Ad notitiam må nämnas, att Kunga
brefwet kom i grefwens tid, så att Förslaget
till Umeå fick uppsättas den 1. September;
samt att Bror är derå uppförd. – Det blir wäl
först justeradt nästa Consist: dag; Men jag
kan för säkra, att det blir derwid. Ask kom för
sent. Medförslagne äro Gadd och Thing vall. 

A: R:”

Således geck allting af sig sjelft ganska lyck -
ligt, hwaröfwer jag hade all orsak att wara
glad.

Sedan jag hade fått swar ifrån Brunfelt
(Se pag: 550. Denna Bok:) skref jag till Cou -
sin Jacob Er: Turdfjäll med förfrågan om arf -
wodet till Brunfelt hwarom jag nu feck föl -
jande swar.

”Hwad Brunfelts arwode widkommer så
är han betalt i ett för allt med 10. R:D: – Ut -
slags Lösen är ungefär 6. R:D: men med dem
inberäknade så är han betalt äfwen för sitt
arfwode, med hwad som sagt är. I dag menar
jag att Brunfelt afsänder utslaget till Lindahl
i Hernösand.” &c:

Det war således förut afsändt, som sas
nyss förut. 

Jag afsände sedan dessa 10. R:D: tackade
för all wälwilja och alt beswär, och war glad,
att detta war lyckligt förbi.

Nu war jag ock så lycklig att få bref ifrån
Swenska Academiens Secreterare, &c: Herr
N: v: Rosenstein, så lydande: 
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”Swenska Akademien har emottagit början
af den Alfabetiska förtekningen Tit: för -
fattat, öfwer ord och talesätt, hwilka bru kas
i Umeå Socken. – Akademin, som icke an -
nat kan än med nöje anse allt hwad som bi-
drager till språkets kännedom, har upp dragit
mig att för Tit: betyga den tillfredsställel -
se, hwarmed hon afhört detta arbete, som
wittnar om insigt nit, och noggranhet. I det
Lexikon hon ämnat utgifwa, kan hon wäl
icke göra bruk af andra dialektord, än de som
äro fullkomligen tjenliga at med språ ket
införlifwas, och hwilkas antal förmo deli -
gen är ganska ringa. Men då känne do men af
ett språk omfattar alla dess grenar och
dialekterna utan twifwel dertill höra, tror
Akademien sig böra uppmuntra Tit: att fort -
fara med ett arbete, som på ett så hed rande
sätt blifwit börjadt. Som intet bref åtföljt
förtekningen, har Akademien anbe falt mig
att begära Tits yttrande i hwad af sigt det
samma blifwit Akademien med deladt, då jag
fullgjör hwad mig således ålig ger, är det mig
ett nöje, att tillika för egen räkning betyga
den uppriktiga hög aktning” &c:

Mitt swar om afsikten härmed se straxt
nedanföre.

Ifrån min Swärfar hade jag också nu bref,
som utom bref commissioner äfwen skrif -
wer följande.

”Om något tillfälle gifwes med Fermskan,
så war god och låt lilla Jonas Gustaf följa
med henne till morfar och Mormor, som
läng ta att se honom, han skall blifwa wäl
bemött och ansad.” === oekonomika. 

Äfwen ett bref ifrån Swåger Nils Jacob
innehölt endast en hop med Kommissioner.

Swärfars Löfte att emottaga wår lilla Son
war oss mycket fägnande, och wi beslöto att
wid tillfälle afsända honom.

Mitt nyss omtalte swar till Swenska Akade -
miens Secreterare lydde som följer.

”Då jag har haft den äran att inhändiga
Tits: bref, i hwilket jag averteras om, at Kong:
Swenska Akademien benägit och gunstigt
ansedt mitt ringa prof af mitt Re gis ter öfwer
Ume Sockens Nationella ord och talesätt,
samt begärt fortsättning deraf, såsom ock
mitt yttrande om afsikten der med, så får jag
i ödmjukhet anmäla, att som jag sjelf ej äger
råd att låta trycka det, så war min afsikt, att
det måtte införas i Kong: Swenska Wetten -
skaps Akademiens Hand lingar, hwarföre jag
afsände detta profwet till nyss nämde Aka -
demi tillika med ett handbref om min åstun -
dan; Men då dess Secreterare &c: Me lan -
derhjelm uti bref gaf mig tillkänna, att detta
arbetet ej war tjen ligt för dessa hand lingar,
så har han ock til lika berättat, att han hade
öfwerlämnat des sa mina profark till Tit:
hwarmed jag är så mycket mera nögd, som
det kommer på rät ter ort. Jag är nögd med
hwad bruk, som Swenska Akademien be -
hagar deraf göra, antingen att införas i några
dess handlingar, eller ock till något annat
ändamål; Men skulle det på något sätt tryck -
as, så är min ödmjukaste begäran, att jag måt -
te få åtmins tone ett Exemplar deraf. Fortsätt -
ningen skall utan twifwel följa; ty arbetet är
föröfrigit färdigt, men det felar endast någon
justering och renskrifning. Men jag får i för -
wäg för fråga mig, Huruwida Sw: Aka demien
will hafwa arbetet på en gång sig tillsändt
eller styckewis efter hand. Det sed nare såge
jag häldre, såwida min tid är så mycket upp -
tagen af trägna och mångfaldiga göromål;
men i förra fallet hoppas jag, att: Sw: Akade -
mien ursäktar, om det ej så hastigt kan blif wa
färdigt. Sedan frågan om jag finge afsän da
det under fribrefs rättighet, och i det fallet
anhåller jag ödmjukast om at få en kort af -
skrift af ett sådant privilegium, eller sjelfwa

registret.
Cit: p: 593. 

D: Bok:

559. 
1802.

September.

Fortsättning om
registret. 

560. 
1802.
September.

561. 
1802. 

266

Inl. PSL bok 7,2_PSL 3  2016-05-09  19:55  Sida 266



Förordningen derom; ty wi hafwa en så kons -
tig och sträf Post Inspektor, att han swårligen
will göra godt oaktat man wisar honom swart
på hwitt.” Slutet.

För att fullgöra första punkten i förbin delsen
skref jag ett bref till Thorén och igenom
Cons: Notar: Renström, lät jag och till sände
honom den utfästa Summan. Och nu feck
jag följande swar derpå. Härpå feck jag Ren -
ströms följande swar.

”Under min bortowaro === har Brors bref
med inneliggande 33. R:D: 16. Sk: R:g:lds, samt
bref och Documenter till Tho rén ankommit.
===, då han kommer hit till Marknaden er -
håller han både det ena och andra ===. 

Bror har ej skäl att ångra det gjorda accor -
det, utan hwilket all utsigt för Bror till den
sökta lägenheten för denna gång, warit all -
deles stängd; men om Bror nu, såsom san -
nolikt är, erhåller syslan, så har Bror depen -
sen mångfalldigt ersatt. Föröfrigt tror jag
Bror ej länge blifwer betungad med någon
afgift till Thorén, som redan står i ansökning
om en liten Sacellanie i Jemtland, den han
troligen går närmast att få.

Samwete bör Bror ej eller göra sig öfwer
denna handling, emedan intet bedrägeri, ej
eller någon olaglighet eller listig stämpling
härwid är begången; utan har Thorén fri -
willigt, emot wissa betingade förmåner, af -
stått sin befordrings rätt till Bror, som för -
öfrigit icke sjelf föranstaltat denna handel.”

=== Hellsningar till flera. slut.

Förmodeligen hade jag i mitt bref, det jag
dock icke nu mins, något yttrat mig angå -
ende mina betänkligheter wid sådana sätt att
söka Preste befordringar, eftersom han sökte
tillfredsställa mitt samwete härom. Det kun -
de wäl wara sant, att jag såsom fattig war nå -
got misnögd med dessa mina, som mig tykte,

mindre behöriga utgifter; ej eller att sjelfwa
accordet, på de grunder, som nyss anförda
bref uppgifwer, egenteligen war någon orätt -
wisa uti, helst å min sida; men sådant war
wist icke hufwudskälen, till mina betänk -
ligheter; utan de som äro anförda pag: 552.
Denna Boken. Altså träffade Renström den -
na gången, mina tankar icke rätt, och har så -
ledes med sina anförda tröstegrunder aldeles
icke wederlagt mina å nyssnämda ställe an -
förda skäl, hwilka i min tanka äro sanna och
kunna icke wederläggas. 

”Tit:
För de genom Magister Renström mig till -

sän de 33. R:D: 16. sk: jemte hedrande brefwet
=== aflägger jag hjertelig tacksägelse. – Jag
högaktar Tits tankesätt, äfwenså mycket,
som dess noggranhet i förbindelsers honore -
rande; (förmodeligen hade jag i brefwet nå -
got nämnt om att jag icke tyckte om sådana
accorder) men önskar hjerteligen, at icke
länge Tits betungande blifwa obefordrad.
Efter all sannolikhet lärer jag i nästa wecka
blifwa uppförd på Förslag till Liths Sacellanie
i Jämtland; men beklageligen utan hopp;
emedan” === han anförer hindret och sina
förhoppningar derefter === ”med ett ord: jag
will intet tillfälle försumma, för att till Tits
lättnad blifwa befordrad. I medlertid anser
jag Tits sak i Umeå så säker, att jag tror mig
böra gratulera, och hoppas derefter som nu
skedt, blifwa benäget ihogkommen, enligit
hosgående Förbindelse, som Tits täkts accep -
tera. Med fullkomlig tillgifwenhet”, &c:

Wid betraktandet deraf, att jag således
genast måste börja betala till Thorén, pen -
nige poster, som jag aldrig sjelf egenteligen
hade förbundit mig till, utan nödgades, så -
som redan wist är, för de bindande omstän- 
 digheter, som derwid woro förenade, accep -
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tera en förbindelse skrift, som andra i mitt
namn hade uppsatt, så tyckte jag, att det
också nu war hög tid, att äfwen jag, efter 3.
års wäntan måtte utbekomma Kyrko Herden
Jon: Genbergs sjelfwilliga utfästelse i 2:ne
bref (Se pag: 346. och 360. Den: Bok:) att
ärsätta mig rese omkostnaden till Arnäs.
Han hade wäl året förut skickat ett bud med
en bonde, att han tänkte skicka mig litet lin;
men som jag aldrig såg till upfyllandet hwar -
ken af detta eller det förra löftet, så tykte jag,
att han allt för wäl hade tid att nu omsider
honorera sina löften på ett eller annat wis,
likaså wäl som jag feck lof att så göra; ty
skref jag nu till Genberg följande bref.

”Tit:
Jämte det jag ånyo för iterera min förra

gratulation till den så wäl reusserade uträk -
ningen, att hafwa fått den påräknade Sta -
tion efter Tits Herr Far Doctor Genberg, så
hoppas jag Tit: ej illa upptager, om jag öd -
mjukast anhåller, att nu få njuta tillgodo Tits
goda löfte uti 2:ne dess bref af d: 3. August:
och isynnerhet d:n 29. Octob: 1799. angåen -
de att ärsätta mig reseomkostnaderne, om
jag jämte Tit: skulle söka och få Förslaget till
Arnäs Pastorat. – Wägens längd häremellan
torde Tit: utan twifwel weta war 12. Mil; och
skjuts legan är ock bekant. Som jag har
trodt, att Tit: i början wore beswärad med
många utgifter, så har jag toligt welat wänta
någon tid. Men nu när jag, såsom i ganska
snäfwa wilkor stadd, är högst nödig om
pengar, så måste jag anhålla om att utbe -
kom ma denna lilla ärsättningen; så mycket
mer, som jag endast för att tjena Tit: och
utan minsta apparence och afsikt om en en -
da rösts undfående sökte förslaget, det jag
alldrig annars hade gjort.” Slutet.

Dömme nu hwar och en opartisk om icke
detta bref war författadt med all den höf -

lighet, som sakens natur kunde tillåta; eller
om deri fins ett ord, som med skäl kan anses
wara anstötelligt; icke desto mindre feck jag
derpå följande swar:

”Opåmint hade jag wisserligen långt för
detta uppfylt min förbindelse, att ärsätta
Herr Magistern skuts legan wid dess hitresa
att profwa, om jag icke hade haft för afsigt
att göra det annorlunda än just med pengar.
Min mening har nemligen warit att sända ett
par [lispund] Lin, då jag kunde få något för -
swarligt in af min tionde: men dessa sist för -
flutna 2:ne åren hafwa gifwit mig en så dålig
wara i den delen, att jag haft försyn skicka
något utan har jag nu, då inne waran de år
wisar sig bättre, ämnat med första till fälle
afbörda denna min skyldighet genom Lin. –
Likwäl då jag nu af ärade brefwet fin ner Tits
trängande behof och dess önskan att hälst
njuta contant ärsättning; sänder jag här inne -
lykt 5. R:D: under recommendation til Umeå,
förmodande att de riktigt framkom ma.”

Hittils war brefwet höfligt och anstän -
digt; ehuru han, förmodeligen af mistag,
skickade 1. R:D: för litet; ty 2. gånger 12. är 24.
Mil a 12. sk: milen gör 6. R:D: men derpå wille
jag dock icke hafwa något afseende, glad att
hafwa fått något, hwarföre jag icke ett ord
nämnde derom i swaret. Men han fort for:

”Om Tit: på min persvation, eller uppma -
nad af andra skäl sluteligen resolverade att
söka Arnäs, sedan Tit: en gång afslog min be -
gäran, wet jag icke, men utan förmån lärer
det wäl i alla fall icke warit, att wid Tits: in -
ne hafwande tjenste år, hafwa haft Förslag till
ett Pastorat i 2:dra Classen, så att Tit: icke just
så alldeles torde hafwa tjent mig allena, utan
ock wid närmare eftersinnande, funnit detta
steg kunna göra Tit: sjelf någon slags tjenst,
hälst då Tit: behagade ändra sitt först gifna
afslag, och änteligen resolverade att söka.
Min wäl reusserade uträkning på Arnäs Pas -
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torat, som Tit: så benäget täckes utlåta sig i
Dess förbindeliga skrifwelse, samt mitt på -
räknande af Station uti så deciderade or da lag
gifwit tillkänna, att detta infall skall inne -
hålla en förebråelse; men att jag kunde göra
mig ett grundat hopp om kallelse till en För -
samling wid hwilken jag tjent i så många år
torde just icke warit någon så förmäten tan -
ka. Jag hade samma öfwertygelse, som Tit:
att om ej lyckan sker mig i dag, så sker hon
dock i morgon, och ehuru jag ej lika of fen -
teligen yttrade den, skulle jag dock warit
nögd, om jag ej erhållit någon enda röst, i det
hopp, att ändå hafwa kunnat wara soute ne -
rad, wid en icke oförmånlig Sacellanie ännu
en tid.

Med mycken högaktning framlefwer &c: 
Jon Carl S: Genberg.”

Man finner häraf sanningen af ordspråket:
Man tjenar en wän, men kräfwer en owän, samt
att den som will sjunga blir alltid något till
wisa; och detta war icke den första erfaren -
het jag har haft, att de oskyldigaste uttryck i
bref lätteligen blifwa mistydd, af den som
will med flit söka anledning till käbbel; der -
före will man säga någon en sanning så bör
han göra det munteligen; ty då bortar ordens
ton, rösten, upsynen, ansiktets mer eller
mind re mildhet och sjelfwa åtbörderna, det
obehageliga i orden, som en död bokstaf i ett
bref icke kan göra.

I medlertid war Swåger vice Lagman
Jonas Gustaf återkommen ifrån Hernösand,
och låg hos oss par dagar. Och som han wäl
kände mina tänkesätt, tyktes han wara i nå -
got bekymmer och åhåga ianseende till den
förbindelse, som han tillika med Bruks Pre -
dikanten Edling, å mina wägnar hade ingåt,
huruwida jag wille ärkänna den för god eller
skulle han nödgas answara och sjelf infria sin
gjorda förbindelse. Han frågade wäl ej derom

directe; men orden, och isyn nerhet ton och
rösten utmärkte dock hans farhåga derom. –
Jag swarte derföre: ”Nej! så mycken moral
känsla har jag wäl, att jag icke kan sätta her -
rar na i sticket att betala accor det och sjelf
åtnjuta de wäntade fördelarna, hälst jag har
hört, att jag skall hafwa fått det begärta För -
slaget; Och för det andra så har icke Thorén
mera qwar samma rättighet att söka eller
wänta sig få samma Förslag mera, sedan an -
sök nings tiden är förbi; wore han ännu icke
förbifluten, och han hade tid att ännu söka,
så är jag rädd, att jag afsade mig detta accord,
och låte det komma derpå ann, om han eller
jag finge Förslaget framföre den andra; utan
apparence derom war jag icke; ty hans före -
trädes rätt lärer warit obe tydlig. Och jag sä -
ger för wist: hade jag sjelf då warit der, så
hade jag wist icke ingått i ett sådant accord.”

Förestående Herr Kyrkoherden Genbergs
bref ankom under det denna Min Swåger
war hos oss, åt hwilken jag wiste brefwet, uti
min billiga förtrytsamhet öfwer dess sträfwa
innehåll. Han medgaf, att jag hade rätt, och
att mitt bref wist icke gaf någon anledning
till en sådan förtydning; och tillade blott, att
jag intet hade bordt skrifwa mitt bref och
dermedelst kräfwa ut en sådan fordran, den
han säkert ändock i sinom tid hade skolat
betalt opåmint; Det samma sade också min
hustru med tillägg: ”hade jag fått weta när
du skref det, så hade du wist icke fått skrif -
wa det.” – Jag swarte: att när jag genast nöd -
gades betala Thorén ofwan anförde summa,
jag som satt i så snäfwa wilkor, så tykte jag,
att han, efter uppbörden af 3. års Pastoralier
allt för wäl hade tid att efter en så lång tid
be tala mig denna lilla Summa.

Hwad som mäst förtröt mig uti Genbergs
bref war att han, på ett så inhonette sätt,
förebrådde mig, att jag i min profpredikan,
till min egen indre tröst och till freds ställel -
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se, hade till slut anfört den wersen: Hwad
Gudi täckes will ock jag, och låta fara sorgen,
om lyckan sker mig ej i dag så sker hon dock i
Morgon, &c:76 Ty det war himmels widt ifrån
mina tankar, att ens på minsta wis, dermed
hafwa welat aludera på hans sätt eller pro -
cedere, att hafwa fått denna syslan. Nu ehu -
ru jag hade allt skäl, att beswara hans bref i
samma ton, så beslöt jag dock, att under -
trycka min billiga harm, och att endast nytt -
ja höfliga ord och talesätt, så mycket det för
mig möjeligt wore. Mitt swar lydde derföre
så ledes:

”Tit:
För Tit: högtärade skrifwelse === jämte

deruti liggande 5. R:D: som jag riktigt be -
kom mit, aflägger jag ödmjukaste tacksägel -
 se. – Och Linet hade ock warit lika wäl -
kommit, och jag hade säkert wäntat derpå,
om jag hade känt Tits honetta afsigt. Jag ha -
de wisserligen alldrig fallit Tit: beswärlig med
påminnelse härom, om jag icke så mycket
warit i behof. Och ehuru jag på intet sätt har
welat wara malingne, finner jag dock, att jag
har mishagat Då Titt: icke tror, att mina ut -
tryck om wäl reusserad uträkning och på -
räknande, m:m: skulle utmärka någon före -
bråelse, så har Tit: träffat sanningen; ty jag
försäkrar, att ingen ting mindre än sådant har
kunnat falla mig in; utan bedyrar, att som jag
har warit helt menlös häri, så har jag på intet
sätt förstått att wäga ord, utan ment helt
oskyldigt dermed, just det samma som Tit:
då han säger sig hafwa haft ett grundat hopp.
Likaledes har det icke allenast warit mitt
nöje, om jag i någor måtto har kunnat wara
till tjenst; utan jag har ock warit mycket glad
öfwer Tits wundna befordran. Jag bör då icke
mistänkas för någon afwund. Och lika så
litet, som jag har ment det minsta ondt eller
förebråelse i mitt bref, så hoppas jag ock, att

Tits uttryck i dess bref icke innehålla något
sådant emot mig; hwarföre, om mina uttryck
skulle wara mindre lämpeliga, så hoppas jag
att Tits ädelmod häldre uttyder dem på den
bättre än den sämre sidan. Att jag först afslog
Tits: begäran, angående för slagets sökande;
skedde derföre, att jag tänk te söka en annan
lägenhet; men då dertill ej blef tillfälle, war
jag glad, att kunna göra nå gon till wiljes. Om
jag nu så oskyldigt har förlorat Tits: wänskap,
så beklagar jag mitt öde; men skall dock
framgent framhärda Tits 

ödmjukaste tjenare. P: St:”

Derefter reste min Swåger hem till sina För -
älrar på Nybyn. Och straxt derefter feck jag
bref ifrån min Swärfar, som först skrifwer:

”Jag tillika med hustru och döttrar, hafwa
denna förflutna wecka, trodt oss hafwa den
fägnaden, att här hos oss få se din gumma
tillika med Jonas Gustaf; (nemligen Swå -
gern, icke min lilla Son.) men denne wår
önskan har ej blifwit uppfyld. Edra omstän -
digheter torde det ej tillåtit, hwarföre man
måste låta sig nöja, och afbida lägligare till -
fälle.” Sedan blott Kommissioner. 

Det war sant, nog hade hustrun fått fri
skjuts med sin Bror; men hon hade dock icke
tillfälle att re sa. Med Swärfar som hade sedan
rest till oss åtföljde ett litet bref ifrån min
lilla dotter Anna Greta, skrifwit af min
hustrus Cousin Erik Turdfjäld i hennes namn
och till hennes Mor, så lydande:

”Min Söta Mamma!!!
Aldrig kunde Anna Greta få bättre till -

fälle att hällsa på Mamma än genom ett litet
bref med Morfar. Derföre skall hon nu låta
söta Mamma weta, att hon mår bra, och äf -
wen fästa det hopp Mamma förut äger, att
hon är beskedlig och snäll, fast hon säger det
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sjelf; Morfar får wäl säga om jag sagt sant.
Och sö ta Mamma Må wara öfwertygad; att
det skall alltid wara och blifwa en föresatts
för mig att wara beskedlig, då jag derigenom
wet mig winna pappas= Mammas och alla
andras godhet.

Jag har så roligt: Förledne Söndag war jag
med Mostrarne till bröllops och hade där
små Mostrarne ifrån Prestegården med.

hwarföre kommer inte Mamma med lilla
bror hit? Nu hällsar Mormor, Mostrarne och
Morbror Erik och be att Mamma är så god
och kommer sen snön blifwit, och inte spara
tills det blir sommar, och tar lilla bror med.
Mamma skall hällsa pappa ifrån mig och alla
andra, och jag hoppas Mamma är god och
skrifwer mig ett litet bref med Morfar. Jag
är alltid med barnslig wördnad Söta Mam -
mas lydiga Anna Greta.”

Det är sant: ett sådant bref är i sig sjelft af
ingen betydenhet; men icke desto mindre
war det oss ganska kärkommit och hugnan -
de; så wäl derföre att det war det första ifrån
något af wåra barn, som ock derföre att hon
hade kommit ihog Mamma och pappa; ty
säkert hade hon sjelf bedt Morbror Erik
skrifwa det, ty annars hade han knap kom -
mit ihog sådant. Jag skref derpå ett litet swar
till henne; och säkert war wäl också det wäl -
kommit för Henne såsom barn.

Den 10. woro wi på visite hos Lands höf ding -
en Baron Stromberg; då hans Swä ger ska
gamla Mamsell Lampa en trägit bad mig att
skrifwa en liten wers, det jag just icke war
synnerligen hugad till; men då Ba ro nes san
Knorring äfwen instäm de i samma be gä -
ran, samt uppgaf följande så kal lade bout:
riméer, som äro N:o 78. pag: 115. i mi na Poë -
tiska arbeten; så skref jag som föl jer.

”En ung spretthök sig sällast tror wid sidan af
sin === flicka;

En Backi wän mäst lycklig är, se’n han har
börjat === nicka;

Att prata friskt om Pål och Pehr, det roar
högst wår === gumma;

Men aldramäst att öfwer strunt båd’ qwäll
och morgon === brumma.”

Mamsell Lampa tycktes häröfwer blifwa nå -
got misnögd, men jag låddes icke märka det,
ej eller skötte jag derom, men ung do men
roade sig så mycket mera deråt. Ett bref ifrån
Swärfar innehöll blott Kom mis sioner.

Nu inlopp Missivet till Umeå Lands Com -
minister Syssla, och min Profpredikan skulle
jag hålla den 14. November eller 21. Sönd:
efter Trinitatis. Detta kunde ej annat än fäg -
na mig hälst jag ej annat kunde än göra mig
hopp om att få sysslan.

Ett ifrån Swåger Nils Jacob denna tid an -
kommit bref innehölt blott tacksägelser för
hans och hans Frus wistande hos oss nyligen,
samt några Kommissioner. Åter 2:ne dito.

Swåger Johan Petter skref ock, som efter
Kommissionerna blott skref: ”Ni så wäl som
jag lära med mycken inqviettude afbida ut -
gången af det förestående Comminister wa -
let.” 

Swärfar skrifwer utom Kommissioner:
”Det är fägnande, att du fått Förslaget till
Sacel lanien efter Nordlund; men ännu mera
blif wer det fägnande för dina Kära Swär för -
äldrar, om de få höra, att du äfwen fått de
flesta Rösterna, hwartill jag önskar dig Guds
nåd och wäl signelse!

Wi längta nog att få se din gumma med
Son här hos oss; men det lärer ej kunna ske
så snart, och kanske ej förr än walet för sig
gått.” Slut.
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Till Swåger Jonas Gustaf hade jag skrifwit
och skickat Pengar till Brunfeldts betalning
och Utslags Lösen, hwarom se pag: 510. Den -
na Boken, och 549. dito; och nu feck jag ifrån
honom följande swar; i slutet af månaden:

=== ”Brunfeldt har ej behöft att lösa nå -
got utslag, hos Kungen, och får således nöja
sig med Sex R:D: det öfriga skall Swåger få
tillbaka. ===. I Hernösand hörde jag att
walet skall bli den 12. December: Lycka till.”
===. Slutet.

Enligit Swärfars enträgna begäran i flera sina
bref, och sist, se ofwanföre denna pagina,
afreste min hustru med wår lilla Son Jonas
Gustaf; till morfar och mormor,77 Ett litet
bref ifrån hustrun, at hon skulle komma
hem till den 28. icke med Anna Greta, men
kanske med Jonas Gustaf, Men han blef
dock qwar hos Morfar. Jag skref ock Swärfar
till; och utom det jag tackade för deras god -
het som wille emottaga honom, så upp tek -
nade jag också några ord, som gossen sjelf
hade for merat sig, såsom barnen wan ligen
göra plä gar; och det gjorde jag, på det de
måtte kunna förstå det lilla som han talte; ty
han war mycket sen at lära tala, och det lilla
han talte war mäst egna sjelfgjorda ord.

Hosgående werser äro skrefna af min hus -
trus Cousin Erik Turdfjäll i min Lilla Sons
Jonas Gustafs Namn, för att sändas till hans
Mamma på hennes Namns dag, hwilka ej an -
nat kunde än wara för Henne fägnande. 

”Till min Älskade Mamma 
på dess namsdag d: 19 Novemb: 1802.78

Förlåt mig – Mamma – at jag vågar
På denna dag et Offer ge
Af barnslig Kärlek hjertat lågar
Och denna kärlek tillhör Er

Nog – Mamma vet – vet min svaghet röjer
I – alt hvad till min Ålder hör – 
Förlåt – om då af andra höjer
En röst – som altid mig tillhör 

Jag kan ej tolka, hvad jag önskar 
Nej – späd – och ingen är min kraft
Men – Mammas Sällhet den skall grönska 
Förljufvad af en Högre magt.

Ack – ännu ej min späda tunga
Förstår – at kalla Sällhets dar
Ifrån den Gud i molnen gungar
Utöfver en om Mor och Far.

Men likväl skall det altid vara
En helig Nit uti min Själ
At skänka glädje – Sorgen spara
Åt dem, som vaka för mit väl.

Tro Söta Mamma alla dar
At Anna Greta lydig finna
Det ju så altid ämnat var
At dermed Mammas ömhet vinna

Ja måtte Mamma säll och nögd
En lång tid för mit bästa vaka!
At Mamma är ju dertill bögd
Då ingen motgång stör tillbaka

Ack – måtte inga Sorger skaka
Dens hjerta altid är så godt – !
Du Höga Väsend – du må vaka
Och gjuta Sällhet – i fullt mått.” 

Jonas Gustaf Stenberg år:79
===

”Den som nu teknat dessa rader
Ack! Förlåt Hans ofullkomlighet
Den känsla honom dertill drager
Som önskar Er – Lycksalighet.

af Er: Turdfjell”80

Cit: p: 586. D: B:

Lilla Son reser.

I sonens namn.
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Den 14. eller 21. Söndagen hölt jag min Prof
Predikan i Umeå Lands Kyrka. Emnet war:
Guds barnas glädje, att se sig af Gud bönhörde
och hulpen. I application emot slutet yttrade
jag mig på följande sätt.

”Mina Ällskade i Herran: Om någon har or -
sak, att glädjas öfwer guds wellgerningar, öf -
wer bönhörelse och Guds hjelp i nöden, så
har wist jag! – I kännen sjelfwe min begyn -
nelse och uppkomst; Men Gud och jag al -
lena känner De utmärkta drag och finaste
prof häraf. Läre mig endast Gud, att med en
ren och liflig glädje tacka dig, O! Gud, der -
före! Ty utan denna Guds utmärkta hjelp,
huru skulle jag wäl nu kunna stå och ifrån
detta, till gudsfruktan och andakt wäckande
helgade rummet, tala till Eder i Guds namn?
I kännen sjelfwe i hwad afsikt jag, af mina
höga och Edla Förmän, är förordnad att i dag
förkunna Eder Guds ord. Det är icke första
gången jag talar till Eder ifrån detta heliga
rummet, och med Guds hjelp, ehuru ut -
gången än må wända sig och utfalla till min
förmån eller icke, så tror jag dock, att det
icke eller blir den sista, så framt Gud annars
förunnar mig någon tid att ännu lefwa med
den hellsa som dertill fordras. Nögd med
hwad som hända kan, will jag förnöta mina
återstående krafter på den ort dit Gud mig
sända will.”

Sedan, att jag war säker att äfwen flera af
åhörarena hade haft orsak till samma glädje
af Guds hjelp. &c:

Tre dagar före walet feck jag bref ifrån Swå -
ger Nils Jacob, som utom Kommissioner
äfwen skrifwer:

”Du må tro, att wi äro nyfikna att få höra
huru nästa Söndag deciderar dit öde; war
derföre god och skrif par ord med Måndags
Posten om afloppet.”

Om detta walets lyckliga utgång hördes i
förwäg icke synnerligen wäl; åtminstone be -
rättade Fru Pastorskan Nordlund, att All -
mogen glunkade derom rätt illa, och det sade
hon åt min Far när han en gång war hos
Henne; men det oaktad betygade Min Far,
att han hade godt hopp, att saken skulle
lyckas, och trodde det säkert och så wist,
som det redan hade warit afgjort; men Fru
Nordlund miströstade mycket, och undrade
på att Min Far kunde wara så wiss och säker
i sin öfwertygelse. Hon önskade wist mitt
wäl; derföre oroade det henne i förwäg, om
min Fars säkra hopp skulle blifwa till intet,
som säkert för honom hade skolat blifwa så
mycket mera smärtande. Jag för min del
gjorde mig äfwen godt hopp, af de skäl och
anledningar som nedanföre skola nämnas. I
meddlertid oroade det mig något att höra
denna allmogens ogenhet emot mig. Om
denna Fru Nordlunds miströstan under -
rättade min Far mig, som äfwen för mig
betygade sitt säkra hopp om sakens lyckliga
framgång.

En dag litet före walet woro wi hos Lands -
Höfdingen Baron Stromberg, då talet wäck -
tes om det förestånde Prestewalet, hwarwid
han lät mig förstå sin förundran deröfwer,
att jag tycktes wara så lika nögd om jag finge
Sysslan eller ej, eftersom jag icke hade nämt
ett ord till honom om hans ynnest derwid,
som icke allenast sjelf röstade för sin Ladu -
gård Gran af ett mantal; utan också skulle
kunna något wärka på andra till mitt bästa.
– Jag swarade: ”Jag önskar wist att få Syslan
och är wist icke lika nögd derom; men det är
ju emot lag och författningar, att på minsta
sätt söka wärfwa Röster, hwar och en bör ju
hafwa sitt fria wal oförkränkt, att häruti
handla efter öfwertygelse och samwetet.”
Icke eller nu talte jag härom mera, ja icke en

Prof predikan.

571. 
1802.

November.

December. 

Bref

Förespås.

572. 
1802. 
December.

B: Stromberg om
min liknögdhet. 

273

Inl. PSL bok 7,2_PSL 3  2016-05-09  19:55  Sida 273



gång androg den minsta anhållan om hans
ynnest; men tänkte har du wälwilja för mig,
så lärer du wäl intet underlåta att likafult
gifwa mig din röst.

Likasom de förra åren hade jag också nu ute
mina fogelsnaror, och icke mindre än 150.
stycken. Jag war också lycklig att få braf fo -
gel, hälst sedan 1. qwarter snö war fallen. Jag
hant wäl icke wittja mera än en gång i weck -
an; men feck ändock weckan förut 9. styck -
en foglar. Men fredagen före waldagen witt -
jade jag också och feck 10. foglar och en hare
i slagjärnet. Som litet ny snö hade fallit, så
såg jag så wäl hwarest fogeln hade sprung it.
Deraf såg jag också, hwarest fogeln anting en
hade sluppit lös utur snaran, eller ock gått
igenom ledet utan att fastna och således war
förloradt. Och som under allt detta mina
tankar ständigt lågo på det efter twå dagar
förestående walet, och jag ifrån början märk-
 te, att jag ömsom feck fogel och öm som
hade förlorat någon, så föll mig den tan -
kan in: få nu se, om icke detta fåendet och
förlorandet skall kunna utmärka och förespå
huru rösterna wid walet komma att falla, an -
tingen till winst eller förlust. Jag beslöt der- 
före att räkna öfwer så wäl huru många jag
hade fått, som ock förlorat. Denna tankan
en gång wäkt kunde jag icke så lätt slå utur
hogen; ja till och med insmög sig en hemlig
bönesuck till Gud i mitt hjerta, att detta
måtte, medelst hans styrelse, i förwäg utwisa
afloppet af det förestående walet hälst mig
till godo. Jag satte wäl icke fullkomligt tro
härtill såsom en sak, som liknade widskep -
pelse; men jag kunde icke eller hålla mina
tankar derifrån. Och kära: ho är så full kom -
lig, att han icke uti något eller någon gång
fäster sig wid något sådant? Förståndet må
predika deremot hwad det will, tankan fly -
ger likafullt som en blixt i själen; hwem för -

mår wäl sådant hindra? och då tankan en
gång, ja emot ens wilja, har oförmärkt in -
smygt sig i själen, så är det icke så lätt att re -
so nera sig ifrån en sådan fåfänga. Och jag
tror wist, att om hwar och en altid noga gåf -
we akt uppå sig sjelf i sådana fall, så skulle
han af egen erfarenhet fulleligen härom
blifwa öfwertygad. Detta gjorde att jag med
dubbel uppmärksamhet wittjade mina sna -
ror och hade dubbel förnöjelse och ett allt
mera wäxande hopp, eller ock en dubbel oro
och fruktan att förlora, så ofta jag an tingen
feck eller hade förlorat någon fogel. Och så -
wida, under hela tiden, deras antal alltid war
större som jag hade fått än dem som jag hade
förlorat, så hölts wäl mitt hopp wid godt för -
troende; men som ock tillika de för lorades
antal föga understeg deras som jag hade fått,
så hölts jag dock tillika i en ständig farhåga
om slutet häraf. Till slut war änte ligen de
fågnas antal större än de förlorades, dock lik -
wäl icke mer än 1. eller högst 2. stycken. Jag
geck så hem dubbelt glad och förnögd, så wäl
öfwer att hafwa fått så myck et fogell, som
ock att hafwa härmedelst blif wit stärkt i
mitt hopp om en lycklig utgång.

Dagen derpå eller Lördagen före wal=dagen,
blef en så owanlig och häftig ur, att ganska
litet folk kunde komma ut till Kyrkan; hwar -
före jag fruktade, att de röstandes antal skul -
le blifwa så få, att jag derigenom möje ligen
skulle kunna gå miste om Syslan; dock lät jag
icke allt hopp fara. 

På wal dagen hade jag utskickat en pålitlig
Person, som straxt wid walets slut skulle
återkomma för att gifwa tillkänna, huru wa -
let hade aflupit, och dymedelst stilla wår
nyfikenhet. Han kom änteligen när det led
på eftermiddagen och till wår tröst berät -
tade, att jag hade fått de flästa rösterna, samt
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att öfwerskottet wäl war fullkomligt afgö ra -
de, dock icke af mycken betydenhet. Allt så
hade walet hela tiden aflupit just som min
fogel=fångst i skogen, ömsom wunnit och
ömsom förlorat, och slut=proportion blef
ock ungefär den samma. Mina med Com -
petitorer woro Herr Collega Magister Gadd i
Pitheå, som feck röster näst efter mig, och
Herr Collega Fredrik Thingval i Lulea, som
feck ganska få röster.

Assessor Pehr Forsell war hos mig någon liten
tid före walet; då han, wid talet derom, som
han sjelf wäckte, friwilligt lofte, att wid wa -
let gifwa mig sin röst; hwarföre jag tacka de
honom; och yttrade han wid afskedet, att jag
skulle få wara säker derpå. Han låddes wäl
wara min wän; men huruwida det geck af
hjertat kan jag icke försäkra; åtminstone ha -
de jag någon anledning att twifla derpå. Nu
på frågan om Han hade warit där och af -
gifwit sin röst? swarte min utskickade att wäl
icke han sjelf war der; men han hade skrifwit
en voterings sedel, hwari han hade kallat mig
och gifwit den samma åt sin dreng med be -
fallning, att lämna fram den, när Assessorn
ropades; men drengen hade wäl, ifrån början
af walet, warit med i Kyrkan någon stund,
men sedan gåttbort derifrån en tid, men
emot slutet återkommit och uppwist Asses -
sorns voterings Sedel, som wäl erkändes för
laggiltig; men antogs icke af det skäl, att han
kom för sent med honom, och då han icke
war tillstädes när Assessorns namn ropades,
så kunde hans votum icke antagas. Häri insåg
jag straxt Assessorns list, som war känd för
räfaktighet; ty då han nu hade ångrat sitt mig
sjelfmant gifna löfte, men ändock wille synas
redligt hålla det, så hade han med flit befalt
sin dreng förhålla sig på sätt som sagt är, på
det hans röst i alla fall måtte casseras, och
likafult skulle synas alfwarsamt hafwa welat

rösta på mig. Se så fintliga äro en del men -
niskor. Att jag sådant insåg lät jag aldrig se -
dan märka.

Alltså war jag wäl så lycklig, att få Syslan
enligt mitt hopp och anledningar; och dessa
woro: först att jag war född i Socken och
hade slägtingar nästan i alla byar hwilkas
wänskap och förtroende jag gjorde mig räk -
ning på. Dernäst att jag hade tjent i För -
samlingen såsom Adjunct i twå särskilta
gångor hos Herr Prosten Eurenius, och trod -
de mig såles icke wara illa känd. Widare: att
jag också hade oförtrutit tjent Försam ling -
ens ledamöter öfwer allt, med att fara i
Sockenbud, äfwen sedan jag war blefwen
Stads Komminister, då sådant alldeles icke
war min skyldighet, och alldrig sagt nej när
jag blifwit påkallad, utan alltid warit beredd
och willig att resa både nätter och dagar, i
elakt wäder och godt, hwarigenom de myck -
et lindrades både ianseende till skjut sens
längd af en mil, som ock till winning af ti -
den; likaledes att döpa deras barn så ofta de
anmälte sådana hos mig. Det war wäl sant,
att jag i min fattiga belägenhet äfwen gerna
reste, för att få förtjena någon 12. sk: eller
plåt Men så woro de dock sjelfwe mera be -
tjente dermed än jag, som derigenom slet
mera kläder än all min förtjenst dermed för
hela året kunde utgöra. Alltså borde jag icke
wara glömd. &c: Derföre kunde det ej annat
än förtryta mig, att så blifwa öfwersedd och
föraktad, så att jag så när hade fått stå till -
baka, om icke Guds synbara skickelse och
sty relse hade kommit mig till biträde. Ty det
hiskeliga och swåra urwäder som war om
Lördagen, och som jag fruktade skulle wara
mig till nackdel, (Se pag: 574. näst förut) war
just hufwudsakligen det, som mäst bidrog
dertill, att jag feck de flesta rösterna; ty den
swåra uren och den myckna snön hindrade

Huru löftet
fullgjordes.

575. 
1802. 

December.

Cit p: 583. D: B:
Mina anled -
ningar att få
Syslan.

576. 
1802. 
December. 

275

Inl. PSL bok 7,2_PSL 3  2016-05-09  19:55  Sida 275



de widrigt sinnade och de långwäga, att
komma till Kyrkan waldagen. Ty enligit Fru
Nordlunds berättelse, (hwarom se pag: 571.
D: Bok:) så war Allmogen nästan öfwerallt
sinnad, att icke kalla mig. Således att räkna
på allmogens erkänsla och wänskap är så
tillsägandes en orimlighet; ty icke allenast en
del af de närmaste slägtingar, utan också de
byar, som jag mäst hade tjent och uppassat,
såsom t: ex: Ytterbodan &c: hade wikit ifrån,
mig så att, hade icke Guds synbart ledande
hand tagit sig min sak an, så hade jag helt
säkert fåt stå tillbaka; Jag kunde då ej annat
än wara glad och tacka gud, som så tydeligt
ådagalade, då hwarken jag för samwetet
skull, eller mina wänner kunde eller förstodo
till att forthjelpa min sak, så styrde Gud
dock så, att fast de flästa woro emot mig,
blef jag dock kallad till denna tjensten, och
kunde trösta mig med denna så mycket till -
fredsställande öfwertygelsen. Oaktad denna
ogenhet af de flästa Församlingens med -
lemmar, så funnos dock wissa byar såsom
Ersmarks Byamän, hwilka mangrant röstade
på mig, såsom ock en stor del af Sörsocken
och de närmaste byar, samt en och annan här
och der. Men wästra delen af Socken och de
längst bort belägne woro mäst ogena emot
mig. 

Men låtom oss nu också höra hwad som war
orsaken till denna deras ogenhet, eller hwad
som hade afwändt deras sinnen ifrån mig.
Detta war följande omständigheter. 1:o Först
beskyldes jag före att hafwa warit för dyr, och
att taga betalningen alltför dryg, wid barn -
dop; ty en tiggarpojke ifrån teg, hade widt
och bredt utspridt, att jag hade tagit hela 12.
sk: Riksgälds för det jag hade döpt ett barn.
&c: Hwilket war en fullkomlig osan ning; ty
först och främst war det wäl sant, att jag
emottog 12. sk: alltid efter deras eget fria be -

gifwande; men då 9. sk: deraf åtföljde dop -
sedeln till Prosten Hofverberg, så frågas: ha -
de jag då wäl för mitt beswär fått mera än 3.
sk: R:g:lds och kunde det wäl sägas wara för
mycket? Och om jag också hade fått för min
del 12. sk: utom de nämda 9. sk: skulle wäl äf -
wen det kunna sägas hafwa warit för myck -
et? För det andra satte jag aldrig något pris på
mitt hafda beswär, utan war alltid nögd med
hwad de friwilligt wille gifwa mig, ehwad det
war mer eller mindre, ja en eller annan gång
hände, att jag icke allenast feck ingen ting för
mitt beswär, utan dertill med hos Prosten
feck betala dess 9. sk: som nöd wändigt skulle
wara, då de sade sig icke hafwa dem för ög -
nablecket, utan låfte sedan komma och be ta -
la dem; men jag såg dem aldrig mer. Dock
war det en eller annan som war mer eller
mindre hederlig, som ett för allt gaf 16. 20. a.
24. sk: då i sista fallet jag för min del hade fått
15. sk: Ännu mera: en hust ru i Obola hade
litet före walet rest upp till Öfwerbodan, att
helsa på sin Mor, sty Far och Syskon. Hennes
man war Soldat och hette Frankenberg; hon
utspridde widt och bredt, allestädes i sin wäg,
allanhanda lögner om mig, och utmålade mig
på den aldra fu laste sidan; såsom; att, då hen -
nes man några månader förut hade warit hos
mig, för att låta döpa sitt barn, hade jag icke
warit nögd med 24. sk: dem jag skulle hafwa
begärt eller påstått, utan också dertill med
begärt färsk fisk på köpet; utom åtskilliga
andra lögner; såsom att jag war ganska snål
och nitsk och aldrig war nögd. m:m:. Det war
först och främst lögn, att jag hade begärt och
påstått för min del 24. sk: Ty jag begärde all -
drig, utan war alltid nögd med hwad hwar
och en gaf, ehwad det war mer eller mindre.
Och när de frågade eller påstodo, att jag
skulle sjelf säga huru mycket jag skulle hafwa
för mitt beswär, så swarte jag blott: ”det är 9.
sk: som åtföljer dopsedeln till Prosten (N:B:
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till Kyrkan, fattiga och Lazarettet) och hwad
mig angår, så ger Ni som Ni behagar, jag har
ingen taxa derpå”; som också i sanning war;
ty taxan angår hwad KyrkoHerden skall haf -
wa wid hwarje barndop, men hwad en ringa -
re Prest, som dopet förrättar, bör få, är all s -
ingen taxa föreskrifwen. Och om de ännu
ytter ligare påstodo att jag bestämt måtte ytt -
ra mig, så swarte jag: ”så kan Ni gifwa en liten
sedel för ett för allt” nemligen; de 9. sk: då
med inberäknade; då jag meren dels be kom
en 12. sk: eller 16. sk: Och om nå gon gaf 24.
sk: eller mera i ett för allt, så sade jag: alltid:
”det der torde wara för myck et.” Swar te han
då, att det ej war mera än jag bor de få, när de
9. sk: afräknades, så tog jag det med tack sä -
gelse emot; tänkandes: Han bör då bäst sjelf
känna sina råd och sin för måga eller sina lä -
genheter, samt sin wälwilja; derföre, det som
med ett godt hjerta är gif wit, kan man också
trykt och med tack sägelse emottaga. Men
war det åter en som gaf mycket, som jag sä -
kert wiste war så fat tig, att sådant öfwer steg
hans förmåga, så behölt jag en 12. sk: eller 16.
sk: och det öfriga återgafs. Men mö je ligen
torde också hafwa händt, som jag då icke
kom ihog, att, som jag merendels straxt stop -
pade sedeln på mig, utan att då straxt se på
ho nom, enligit ordspråket: en gifwen häst
skall man icke i munnen se; (ty hwad som
framgafs trodde jag allt war i wälmening gif -
wit,) att kanske gifwaren tänkte få något
deraf till bakas; men war för blyg att påminna
derom, det jag icke ens då kunde drömma
om, så war det ju hans egit fel; och icke min
penninge snålhet; och ifrån den tiden frågte
jag alltid hwad han wille hafwa tillbaka, om
gifwaren icke sjelf begärde återgift. För det
andra war äfwen det lögn att jag skulle hafwa
begärt färskfisk till, utöfwer de pengar, som
jag redan af Frankenberg hade fått, som war
24. sk: och såwida jag wille wisa honom all

wäl wilja och tacksamhet för det han hade
wist sig så hedersam, så gaf jag honom till
bästa, och derjämte wille jag wisa honom den
akt ning, att glädttigt och muntert språka
något med honom och derföre måste jag söka
att påhitta något tjenligt tale ämne. Och i så -
da na fall sökte jag alltid att lämpa mig efter
den persons yrke med hwilken jag talade. Till
exempel: med en seglare talte jag om sjöfart;
med en Bonde om åkerbruk; med en djur -
fångare om djur och giller; med en skytt om
bössor och jagt händelser, m:m: så gjorde jag
också nu; såwida han war fiskare, så språkade
wi om fiske; och mina ord derwid woro Des -
sa. – ”Huru är det? kan det wäl nu fås någon
fisk omkring Er?” och på det han icke skulle
tro, att jag hade frågt sådant i afsigt, att wänta
utaf honom någon fisk, så tillade jag genast
med flit: – ”Jag har mycken lust att fara ut
och fiska; men säg mig, hwarest kan det wara
bäst at hålla till? Ni som känner ställena;
mån icke der eller der wore braf att försöka?”
m:m: War nu detta att begära fisk till ytter li -
gare betalning, utom de redan undfågna
pengarna? Eller war detta att wisa mig miss -
nögd öfwer att hafwa fått för litet? Si så blir
en oskyldig menniska tilltygad när hennes
ryckte kommer under sqwaller käringars
pröfning. 

Widare lades mig till mycken last, att jag
icke nog hade trackterat dem med bränwin,
när de hade warit hos mig, och jag hette der -
före snål och nisk. Men ett war det, att jag
tycktes icke wara skyldig dem någon trak -
tering, såwida jag icke hörde till deras För -
samling; och de icke woro mina åhörare,
hellst då de kommo för egna ärender och
angelägenheter skull. Oh för det andra hade
jag föga att traktera med; ty fant jag mig just
icke befogad, att fylla dem ännu mera, som
hade fullt rus förut; men gjorde de mig nå -
gon tjenst eller de woro på något sätt he der -
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 samma; – så fingo de alltid något litet till
bäs ta; Men att för 3. sk: R:g:lds, för det jag
döpte deras barn, slå i dem bränwin, tykte
jag ej war af nöden; Jag hade hwarken bedt
eller twungit dem, att söka min tjenst eller
biträde; och jag hade alltför wäl kunnat af -
wisa dem till sina egna Prester; men sådant
wille jag aldrig, och jag ansåg det för hårdt
och en samwetts sak, att icke tjena dem när
jag i Embets ärender anlittes, och hade tid
och tillfälle dertill; Men att alltid ge bränwin
åt alla som hade skjutsatt mig på deras Sock -
enbud resor, hellst då de bodde nära till, eller
annars då de hade fått sina skjutts pengar,
det hade jag som sagt är icke råd till. Men
mera härom straxt nedanföre. 

Ett annat skäl hwarföre jag icke kunde eller
borde få deras Röster eller bli deras Kom -
minister, war, att jag war för fattig; ty hette
det: taga wi honom så nödgas wi hjelpa ho -
nom att bygga upp en gård; men Gadden har
råd att bygga sjelf gård åt sig.

Ytterligare: Alla Skrafvelsjö byamän weko
samteligen ifrån mig wid walet, och det,
(som jag uträknade det) af följande orsak.
Om mitt uppförande på ett bröllopp i Skraf -
velsjön har jag, pag: 573. 6. Boken, om nämt;
nemligen hur jag der, och på alla bröl lopp
hölt qwinnorna sällskap och språ kade med
dem heldre än med gubbarna, som wid bor -
det söpo och sqwamlade i fyllan, hwilket war
mig nästan odrägligt att se och höra. Och
qwinnorna woro mera hyggliga och wettigare
i sitt uppförande, såsom icke beskänkta, och
jag hade werkeligen nöjsamt i deras sällskap.
Detta sade jag dem också uppriktigt; sägan -
des: ”Jag will helldre wara och språka med
Eder än att wara med gubbarna; ty deras
myckna supande och sqwamlande har jag
swårt före att fördraga.” &c: Och häröfwer
wore de mycket nögda, och tyktes glädja sig

öfwer detta företräde. Också lärer de icke
eller sedan hafwa underlåtit att berätta här -
om, och skrutit för sina männer öfwer detta
dem wista företräde m:m:, hwilket natur -
ligtwis wäckte förtrytsamhet och harm hos
gubbarna, den de nu wid walet så ty deligen
ådagalade. Och af allmänna tonen om mig
feck jag ock sedan höra, att qwin folken i all -
mänhet woro nästan alla för mig, så att om
de hade fått rösta, så hade jag fått nästan all -
män pluralité. 

Lägg nu härtill mitt naturliga lynne och
allfwarsamma sätt att wara, samt mitt bemö -
dande, att redeligen, såsom Lärare före lysa
alla både i lära och lefwerne, att föregå alla
med goda efterdömen så långt min lilla för -
måga kunde åstadkomma, samt att i sin tid,
förmana warna och straffa, så ock leda och
böja hwar och en ifrån det ondt är till det go -
da, hwilket alldrig kan wara werldenes barn
till behag, så ser man straxt, att jag icke kun -
de wara många till behag.

Sådana äro merendels Allmogens grunder
hwarefter de wälja sina Lärare. Ja den som
kan supa sig full med dem, stoja, skramla,
och prata galimatias, ja wäl swärja med dem:
eller med ett ord: den som kan wara dem lik,
och äger ett lika så tjockt samwete som de
&c: Han är en Lärare efter deras tycke; så -
dana önska de hafwa; derföre: eftersom jag
för samwetet omöjeligen så kunde wara eller
supa med dem &c: så kunde jag icke eller
wara dem till nöjes. Men sällan eller få äro
de som fråga: Hwilken är den, som bäst må
kunna underwisa och lära oss och wåra barn
den rätta salighets wägen, och böja wåra
hjertan till en alfwarlig och liflig Christen -
dom? som dock bör wara de förnämsta be -
we kelse grunder wid Prestewal? &c: sådant
förgätes merendels. Bigrunder, som äro goda
och oskuldsfulla, såsom, god umgänges gåf -
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wa, höflighet, nedlåtenhet utan nedrighet,
och tjenstfärdighet m:m: äro wist icke eller
att förkasta; ty den som äger dessa sednare,
kan man förmoda, att han också, till en god
del äger en rättskaffens Christelig Lärares
sanna egenskaper. Nej twärtom, första frå -
gan är merendels denna: hwilken brukar
trak tera eller fylla oss mest? hwilken tillåter
oss opåtalt all frihet och sjelfswåld och till -
lika är med oss deri? honom tycka wi om;
han är wår man. Men som jag sådant icke
kunde, så war jag alldeles icke till behag, oak -
tat all min tjenstfärdighet och oskulds full
höflighet hwarmed jag bemötte hwar man
&c: Ty jag försäkrar, att jag heldre många
gångor geck ifrån bordet, än jag wille att nå -
gon, wore det än den ringaste, skulle wänta
på mig. Tålde saken sedan uppskof, så kunde
han wäl någon stund få wänta tils jag blef
färdig. Men nog härom.

Dagen efter waldagen feck jag några små
werser sända till mig ifrån barna Läraren
Holmstedt, (om hwilken se pag: 517. och =18.
denna Boken.) första wersen syftar på lilla
Brenströms derstädes befintliga Namnsdags
gratulation; men den sednare tycks wisa
uppfyllandet af den förra eller walets lyck -
liga utgång. De äro fästade härhos.81

”Högärevördige och Höglärde Herr Magister
och v: Pastor!

En röst på sen’sta Petri-Dag,
Nog hördes, fastän mycket svag;
Dock stötande åt prophetïe,
Och på god väg, at sannad bli.

Den, som til Himlen har sitt hopp,
Nog finner fortgång i sitt lopp.
Den början, som i gårdags händt
Det blifve til Fullbordan vändt

Af DEN! Förtjensten lönar sist!!
Jag önskar!!! och jag tror det visst.

Herr Magisterns och v: Pastorns
Ume stad, d: 13. Dec: 1802.
ödmjukaste Tjena: H–dt.”

Altså feck jag då enteligen blifwa vice Pastor
Nordlunds efterträdare; och de pag: 488. och
493. anförda drömmar, tillika med deras, pag:
494. och följande, denna Bok: upteknade för -
klaring uppfyldes altsammans; hwaröf wer jag
ej annat kunde än förundra mig. Och ut om
de pag: 575. anförde anledningar att få denna
Sysslan, kan jag icke neka, att ju icke mitt
hopp och förmodan härom också till en god
del stärktes af dessa drömmar; utan att än -
dock med någon wisshet litte derpå. När man
således öfwerwägar allt hwad förut här om är
anfört, det jag icke behöfwer upp repa, så sy -
nes ju tydeligen, för hwar och en som will se
det, att guds fördolda försyn styr de alltsam -
mans, så wäl att jag feck sysslan, som ock att
wisse förutgående dröm prophetior och and -
ra omständigheter stärkte mitt och min Fars
hopp om en lyklig utgång. – Och yttrade sig
Fru Nordlund; när hon nästa gång träffade
min Far: ”Nå Fader Erik Pehrs son! nu får jag
uppriktigt gratulera Eder till wa lets lyckliga
utgång; Jag kan ock säga: det war wist, att
wara fast och säker i sin tro och öfwertygelse;
det har sannats på Er, att hop pet låter icke
komma på skam. m:m: Men efter hwad jag
hörde förut, så tyk tes det wa ra omöjeligt.” 

Jämte det Swåger Nils Jacob i bref notifice -
rade oss, att hans Swärmor, Fru Prostinnan
Gran hade med döden afgått den 24., så an -
modade han mig, att upphandla hwad som
till begrafningen och sorge kläder behöfdes,
som wärkstältes. 

Swärfar skrifwer af den 28.

583. 
1802. 

December.

Werserna.
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=== ”Tack för den fägnande underrättelsen
att du har fått de flästa Rösterna. === Jag
har drögt att skrifwa, af fruktan att det kun -
de blifwa disputabelt, efter skillnaden war
så obetydlig efter din egen berättelse; men
sedan har jag blifwit underrättad, att skill -
naden warit så många Mantal, som du näm -
de Tunnor, och att allt aflupit så, att inga
beswär kan hafwa rum. – Jag får således nu,
af kärligaste hjerta, tillönska dig och din
kära omwårdnad, all den sällhet, som denna
befordran kan åstadkomma. ===. Edra här -
warande barn må wäl och hafwa hellsan; de
roa sig sjelfwa och äro muntra till allas nöje.”
=== Föröfrigit Kommissioner och Nyårs
önskningar.

Min fordna Discippel Carl Maximilian Car -
pelan, om hwilkens bref till mig jag pag: 435.
denna Boken har omtalat, och äfwen något
litet derpå yttrat mig om honom, kom nu till
mig. Jag mins icke om han körde in hos mig,
eller blott hellsade på mig. I alla fall stad fäs -
tade han mer än fullkomligt, mitt på nyss  -
nämde ställe yttrade mishag till honom. I
synnerhet oroade mig hans hiskeliga och
grofwa swordomar ganska mycket. Han wis -
te sig hög, dryg, och storordig, och sade wäl,
hwad Westerbotten war för en eländig ort,
samt hwem som någonsin längre skulle tjena
wid ett sådant usselt Regemente &c: så att
jag med smärta fant, att alla mina lärdomar
och förmaningar i Christeligt och moraliskt
afseende alldeles hade bortdunstat; ty af det
han igenom sitt tall och uppförande ådaga -
lade och jag hörde och såg, kunde jag allt för
lätt sluta om hans öfriga tänkesätt och upp -
föranden, så att jag såg, att jag hade allsingen
huggnad af denna min fordna Discippel.
Och att nu göra honom några föreställningar
i detta afseendet, fant jag hade warit en all -
de les fåfäng möda; ty teg jag med sådant och

lät honom icke eller merka mitt misnöje öf -
wer honom; utan underhölt konversation
blott så mycket, som höfligheten och an -
ständigheten fordrade.

XVIII. Capitlet.
Börjar Nyåret.

Enteligen anlände Consistorii Fullmagt för
mig att wara Comminister i Umeå Lands
Församling daterad den 12. i denna månad.
Och hade jag således den glädjen, att få den -
na Syssla utan något widare gräl eller bång,
som oss mycket gladde; och hwarom jag i
bref straxt underrättade Swärfar och mina
Swågrar. Tillika med Fullmagten fölg de äf -
wen Notarien Renströms Nota på af gif ter -
na för Fullmagten &c: som steg till 6. R:D: 12.
sk: 9. [öre] som genast med tacksägelse af
sändes tillika med 3. R:D: 36. sk: öfwer skott
honom till godo.

Jag har pag: 250. denna Boken nämnt om, att
min hustru, med mycken godhet och ömhet
hjelpte mig att sköta min sårade tumme; det
samma gjorde hon också nu när jag någon
tid före walet hade skadat mig och fått ett
stort sår. Jag anförer detta just icke för att
berätta derom eller ådagalägga min hustrus
godhet och beredwilliget att hjelpa mig;
utan mera för att wisa en art erfarenhet, som
jag derwid tyktes hafwa funnit, och som war
följande: Då jag nämligen, någon gång und -
feck något större sår, så tycktes det me -
ren dels wara ett förebud dertill, att icke
långt derefter skulle mig wederfaras någon
lycka eller någon större förmån. Så war det
när jag feck det först omtalta såret; ty icke
långt derefter feck jag lyckligt undergå Pas -
toral examen, och nu senare gången bekom
jag en liten tid derefter Denna nu för mig
förmånliga Sysslan. Men om något sådant

Bref.
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585. 
1802. 

December.

1803. 
Januarius.
Fullmagten kom.

Större sår.

586. 
1803. 
Januarius.

280

Inl. PSL bok 7,2_PSL 3  2016-05-09  19:55  Sida 280



förut har händt mig, än dessa twenne gångor,
har jag förut icke förståt att gifwa der akt
uppå. Om hwad man bör tänka om sådana
mina tankar, om hwad man plär kalla wid -
skeppelse, har jag förut förklarat mig på
flera ställen Se p: 573. denna Boken. Man har
icke alltid sina tankar i sin magt efter eget
behag; och för öfrigit har jag ju loft att om -
tala äfwen mina tankar och känslor, på det
man må kunna granska och lära känna men -
nisko lynnet.

Jag underlät ock icke nu, att i bref under -
rätta så wäl min Swärfar som mina Swågrar
om att jag hade fått Fullmagten omhänder.

Ibland de första bref, som jag på Nyåret
feck war ett ifrån Hand: M: Carl G: Brunfelt
i Stockholm, deri han tackar mig för de 10.
R:D: R:g:lds som jag igenom Swåger Jonas
Gustaf honom tillsände, för hans hafda be -
swär med min ansökning till Konungen. Se
pag: 570. denna Boken. Han yttrar sig deri
ibland annat: ”hwilka jag anser för en ren
pre sent, och får derföre aflagga min hjer te -
liga och ödmjukaste tacksägelse, och öns -
kar högeligen, att: kunna wara Tit: till någon
tjenst.” &c: Slutet.

Ett bref hade jag ifrån Swärfar angående
några Kommissioner, samt underrättelse, att
mina båda små barn der mådde wäl. Detta
bref wet beswarade jag straxt, och afsände
tillika med en Renstek också litet Lapp marks
sik, som wi skänkte dem. Och icke långt der -
efter feck jag åter swar derpå, hwari han tack -
ar för denna lilla begåfningen och låfte till -
sända mig en skrinda hö innan kort, som war
för mig mycket nödig och ganska wäl kom -
men när hon anlände. Han gratu lerar sedan
till Fullmagtens ärhållande, med til lägg: ”Gud
låte den lända till Din och Din K: omwår d -
nads både andeliga och timmeliga sällhet!”

Och som EnkeFru Nordlunds= och Befall -
ningsmannen Fredrik Bergstedts gårdar nu
stodo mig till buds att få köpa, hwarom jag i
mitt bref hade frågt Swärfar till råds, så gaf
han mig i samma sitt bref följande råd. – ”Af
de underrättelser jag kunnat erhålla skall
Nordlunds gård wara gammal och otjenlig
byggnad, utom dess omgifwen med Kyrko -
hus, som förorsaka flera ledsamheter för den
som will lefwa i stillhet. Deremot har Berg -
stedt Allenast Klåckaren till granne och en
wäl bygder gård, med god källare, nästan allt
nytt; För att slippa bygga, som medförer
myck en kostnad, tycker mig, att af dessa går -
dar, bör du ej hafwa afseende på skilnaden i
priset; utan häldre hålla dig med den bättre;
ty det är alltid ängsligt att bo mycket illa.” 

Swärfar fortfar: ”Dina här warande 2:ne
barn hafwa warit nog sjuka; de har haft hos -
ta och mycken hetta, men intet utslag, som
liknar messlingen, som här är gängse. Jonas
Gustaf blef först sjuk, han föll af och blef
mager, men är nu fullkommeligen restitue -
rad både till munterhet och tilltagande fett -
ma. Anna Greta är ock nu frisk, men ännu
nog matt, hon lärer dock blifwa nog mat frisk
och ger allt hopp om fullkommelig hel sa.”
Derefter angående en Kommission oh slutet.

Att wåra barn warit sjuka men åter til -
frisk nat, war oss fägnesamt at få höra, äfwen
sjelf wa sjukdomen i det afseendet, att så wida
meslingen war der gängse, och Swär fars be -
skrifning på barnens sjukdom ej war olik
messlingens symptomer, så hoppades wi att
barnen dermedelst hade så lindrigt igen om -
gått denna sjukdo= ehuru intet något ut  -
slag hade wisatt sig; och hoppades wi så ledes
att de med allone nu mera wore fria för den
sjuk domen.

Nu hade jag således fått ett nytt be kym -
mer; nemligen huru jag skulle få mig en gård
och tak öfwer hufwudet, när jag en gång
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skul  le flytta på Landet. Ett bekymmer, som
för mig war rätt mycket tryckande och swårt,
såwida jag hade allsingen fallenhet eller be -
grepp om någon handel och ännu mindre om
gårdshandel; och ingen hade jag att rådgöra
med eller anförtro mig till här städes, och
Swärfar med mina Swågrar woro allt för
långt borta för att i hast få consulera med
dem; och dertill med hade jag nyss för ut fått
följande bref ifrån Befallningsman Bergstedt
i samma ämne, nemligen:

”Innan jag med KrigsKommissarien Novan -
der kan inlåta mig i Hemmans köpet, eller
derom något wist afgöra, blifwer för mig
nöd wändigt att weta om och huruwida wi
kunna förenas om priset på min gård ifall K:
Bror är hugad den att köpa; skulle derföre
öns ka, att Kära Bror på ett ryck hälsade på
mig i eftermiddag, såwida jag sjelf omö je li -
gen slipper ut. Wälkommen, om du kan, hit?

Din” &c:

Saken war, som man ser, att han ärnade köpa
sig ett hemman; men wille först wara säker
om att få sin egen gård förut försåld. Jag feck
således loppor i öronen och wiste icke hwad
jag skulle taga mig före; beslöt dock att
genast gå till Herr HandelsMan Anders Wall,
min goda granne, som alltid hade wist mig
så mycken wänskap, och anmoda honom, att
följa med mig, att besigtiga båda gårdarne
och om dem lämna sitt omdöme, och han
war så hederlig och lofte följa mig upp på
Landet.

Wi reste Och besågo båda gårdarna. Berg -
stedts gård war somt gammalt och somt nytt,
dock i alla fall bättre än Fru Nordlunds och
för honom begärtes 500. Riksdaler Riksgälds.
Den andra war allt gammalt och olämpelig,
med en myckenhet uthus att underhålla, och

kostade 400. R:D: R:g:lds om jag rätt mins;
ofanteliga summor i mina öron, som icke war
wan att hafwa några pengar i mina hän der,
och för hwilka summor jag baxnade, icke
wetandes huru jag någonsin skulle kun na
dem betala; men lät dock icke märka sådant.
För Bergstedts gård hugfäldes jag så ledes me -
ra; men kunde dock icke nu besluta något om
denna handel, utan bad Bergstedt att han än -
nu wille lämna mig 8. dagars be tänke tid så
wille jag sedan gifwa honom ett slutligt och
afgörande swar, hwilket be wilja des. Detta
uppskof begärde jag dels för att när mare con -
sulera härom med Han delsman Wall och hö -
ra hans sluteliga ytt ran de, som jag hos Berg -
stedt icke kom åt att göra; dels ock och huf -
wudsakeligen för att rådslå här om med min
hustru, utom hwil kens wett skap jag ing en
ting wille afgöra, samt tillika få rådrum att
skrifteligen rådslå, som nyss är wisadt med
Swärfar. Och der med reste wi åter hemm. 

Efter inlupit ofwanstående Swärfars råd
beslöt jag att antaga Bergstedts anbud och
war just i begrepp att resa till honom för att
afgöra handeln, då jag undfeck bud och
hälls ningar ifrån honom, att såwida Novan -
der hade imedlertid ändrat sitt beslut att säl -
ja sitt hemman, så kunde Bergstedt icke eller
nu mera sälja sin gård åt mig. Flat öfwer en
så hastig och oförmodad sakens wänd ning
stod jag nu, och ångrade att jag icke genast
afgjorde priset, när jag war hos ho nom; men
nu war allt förbi. Fru Nordlunds gård fant jag
mig dock ännu icke wid att köpa. Saken feck
således tills widare hwila.

Twenne bref inluppo ifrån Swåger Nils Ja -
cob innehållande wanliga Kommissioner.
Och löfte att framdeles komma till oss. 

Ifrån Consist: Notarien Renström hade
jag ock bref, som jämte det att han gra tu lera -
de till min wundna befordran, så an mo da -
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de han mig om att hos Umeå hand lande höra
efter om de woro hugade att upphand: den
spannemål som i Wibyggerå torde in flyta af
Enkehjelp spannemålen. Jag hörde mig ge -
nast om och skref straxt det swar, som jag
erhöll, hwars innehåll jag nu icke mera mins.
Jag hade ock i samma bref gjordt en förfrå -
gan i samma ämne, som ne danskrefne hans
swar gifwer tillkänna. Det lydde som följer:

”Jämte skyldig tacksägelse för den erlagda
Fullmagts Lösen, får jag fägna Bror med den
underrättelsen, att Tit: Thorén ej allenast
bewiljar det af Bror begärde anstånd med de
utfäste 33. R:D: 16. sk: utan ock, enligt den i
dag ifrån Lith ankomne WalLängd, wunnit
befordran till Lediga Sacellanien derstädes,
så att Bror ganska snart blifwer fri ifrån sin
gifna förbindelse. – Thorén kommer likwäl,
att tillträda ett år senare än Bror; Men det
oaktadt kommer Bror ej att erlägga den öf -
werenskomna afgiften mer än ett enda år.
Både Bror och han äro altså mycket att gra -
tulera.” Slutet.

Denna underrättelsen war naturligtwis
för mig högst fägnande.

Swåger Jonas Gustaf i Stockholm ursäk -
tade sig i sitt bref för det han så länge drögt
att beswara mitt bref och fägnade sig deröf -
wer att jag hade fått de flästa rösterna och
tillägger sedan:

”Jag måste tillstå, att jag wäntade det du
skulle hafwa fått större pluralité, men intet
är osäkrare än den lätt öfwertalte allmogen,
och om jag till någon liten del kunde bidraga
dertill att du fick Förslaget, så torde min fat -
tiga Person, och det hat hwaruti den hos en
wiss råkat kanske warit nära att beröfwa dig
Rösterne. Denne hans plan har dock ej lyc -
kats bättre än alla de föregående.

Till Brunfelt har jag, i anledning af dit
bref, och då saken tagit så godt slut, fullt ut
betalt de medsände Tio R:D: hwarom han

wäl sjelf förut underrättat.”
Sedan att han, efter branden i HåfRätts

huset, hwarwid han hade haft häftiga stra -
pager wid bärgningen, wäl haft anstöter till
sjukdom; men dock sedan återwunnit sin
hälsa fullkomligt. Han ber mig ofta skrifwa
och om nyheter. &c: Slutet.

Alltså hade det äfwen funnits någon af
mig okänd Swåger Jonas Gustafs fiende, som
också hade ifrigt arbetat emot mig wid wa -
let. Men hwem denna hans fiende kunde wa -
ra det har jag icke kunnat utgrunda. Men te
Han Baron Stromberg, så tror jag säkert, att
han mistog sig, och mistänkte honom för
orätt. Någon mer eller mindre betydande i
Umeå måste det säkert hafwa warit. Med nå -
gon sannolikhet kan jag dock icke gissa på
nå gon; Må hända Öf: Löjt: B=m=hn?82 

Nu underrättade Swåger Nils Jacob oss i bref,
att Han lyckligt Hade fått sig en Son, som
skulle heta Jonas Theophilus efter Far far och
morfar. Sedan Kommissioner och att han
straxt derefter hade sjelf rest till Nybyn att
under Föräldrar och Syskonen derom, samt
derifrån hällsade och att wåra båda barn der
mådde wäl. I ett senare bref lofte han skicka
mig en skrinda hö, den han bad mig hålla till
godo, ”hade jag tillgång till me ra”, skrifwer
han, ”så skulle jag wist af gladt hjerta lämna.”
Sedan Kommissioner. Och hö skrindan feck
jag innan kort. – Man ser häraf hans godhet
emot oss.

Swåger Johan Petter skrifwer: ”Brefwet
med Tit Berzelius har jag riktigt bekommit,
han har efter egen utsago, warit mycket in -
commoderad af både liarne och paketet; men
Gud ske lof han kom dock hellbrägda den nå -
dige Herrn hit; jag hoppas han äfwen lycke -
ligen återländt till Umeå. – Öhman har jag
återlämnat nettelduken och penningar ne;
men derwid afdrog jag utan widare kompli -
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menter wanlig försäljnings provisjon a 3. sk:
per R:D: med 1. R:D: 24. sk: som följa här hos,
således slut med denna Kommission och kan
din hustru ha en liten hallsduk för hela be -
swäret.” Han gratulerar sedan till Full mag -
tens undfående. och slutet. 

Således fingo wi en liten oförmodad pen -
ning inkomst; ty hwarken jag eller hustrun,
som hade haft uppdrag att försälja nättel -
duken, förstodo att göra ett sådant afdrag,
utan wi återsände fullt ut både pengarne och
återstoden af nettelduken.

Ifrån KyrkoHerden And: Anton Gilljam i
Burträsk hade jag nu bref med anmodan, att
såwida han, såsom Ledamot hade öfwerwarit
slut uppbörden i Burträsk, af Förmögenhets
afgiften, och nu af Embets Sysslor och sjuk -
lighet icke kunde öfwerwara inlef were ran -
det deraf, jag i hans ställe måtte fullgöra
denna skyldighet wid penningarnas afläm -
nande i Renteriet. Jag anmälte mig straxt i
LandsContoiret, att jag ett sådant full mäg -
tigskap hade erhållit, samt begärde att få
weta dag och timma när min närwaro behöf -
des; hwilken förrättning jag säkert lärer haf-
wa öfwerwarit, ehuru jag nu mera icke så wäl
kan minnas det.

Nu afsände jag åter en del af mitt orda
Register öfwer Umeå Sockens Nationella
ord och talesätt till Swenska Academiens
Secreterare &c: Nils Rosenstein, tillika med
följande bref till honom:

”Tits högst förbintliga skrifwelse af den 1.
September nästledne, angående Swenska
Academiens yttrande om mitt orda register
öfwer ===, har jag haft den fägnaden att
inhändiga, och äfwen i samma månad be -
swara, hwari jag har yttrat mig om min af -
sigt med detta mitt arbete. Jag hoppas att
detta mitt bref är Tit: till handa kommit. Nu

följer härhos fortsättningen, och det öfriga
skall också efterhand följa. Nog önskade jag,
om möjeligt wore få några rader till under -
rättelse, om det är framkommit.” &c:

I slutet af Mars feck jag härpå följande
swar:

”Jag har i Academien föredragit den fort -
sättning Herr Komministern behagat sända
mig af Dess dialekt Lexikon. Den har blifwit
af Akademien emottagen med samma er -
känsla, som begynnelsen. Jag får likwäl nu,
som i mitt förra anmäla, att Aka demien icke
deraf kan göra annatt bruk, än att i sin egen
ordbok intaga de ord, som med det gångbara
språket kunna införlifwas: de äro wanligen
icke många bland dialekts orden, hwilka i
allmänhet mera synas höra till språkets his -
toria, än till sjelfwa språket. Detta hindrar
likwäl icke Akademien, att anse Herr Kom -
ministerns möda såsom gagnande och hed -
rande. Hwad tryckningen angår, sät ter ett
drygt förlag för egne hand lingar Akademien
utur stånd, att genom för skott, eller annan
penning utwäg dertill bidraga; men om hon
på något annat sätt kan befrämja densamma,
anser hon sådant för ett nöje. Säkrast lärer
dock i alla fall blif wa, att afwak ta en för af -
sättning af böcker mera gyn nan de pen ninge
ställning. Jag tror mig redan hafwa nämnt, att
Akade miens breffrihet icke sträck er sig till
hwad som henne till sändes, hwarföre utwä -
gen af resan de blir den bästa till det återstå -
endes insändan de.” Slut Komp liment. 

”Nils Rosenstein.”

Detta omnämnda insändandet skedde sedan
när jag feck alltsammans färdigt.

Twå bref ifrån Swärfar anlände. I det förs ta
begärde han, att, såwida enligit förr skedd
anmodan han hade förlorat sitt sigill, och
bedt oss låta göra ett nytt, wi nu skulle så -
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dant contramandera, eftersom han hade
fun nit igen det förra. Men som sigillet redan
war färdigt och betalt, så skickade min hus -
t ru det med Fermskan, med begäran, att
Swärfar måtte hålla det till godo. I det andra
brefwet, Bad han oss hålla tillgodo den hö -
skrindan, som då tillsändes oss. Dernäst en
Kommission att få spanmål med drengen
ifrån Magazinet, som expedierades. Widare:

”Edra K: Barn äro nu friska; Jonas Gustaf
är munter och yster, och har fått sitt förra
hull. Anna Greta har mycket utslag på sina
händer, som dock nu tyckas blifwa bättre;
swullnaden har lagt sig till någon del, såren
börja torka, så att hon torde nog snart blifwa
qwitt denna plåga. Med Fermskan har jag fått
ett sigill, som hon sade, att din gumma, min
K: Lisa Cajsa sändt mig, med anhållan, att
hållat till godo: Jag får således derföre af läg -
ga kärligaste tacksägelse.” I och med sådant
smått sökte wi, att efter wår lilla förmåga,
wisa wår erkänsla för Swärföräldrar nas myck -
na godhet emot oss.

I wår lilla dotter Anna Gretas namn hade
Swägerskan Eva skrifwit ett litet bref till mig,
så lydande: Hon tackar först för ett litet, som
jag, så wäl för att roa Henne, som att up -
muntra henne till beskedlighet, hade skrif -
wit henne till. ===. Sedan: ”Jag får nu be rätta
huru mitt tillstånd har warit. Alt sen Stor
moster kom ifrån Skinnarbyn, kan jag aldrig
säga att jag har warit riktigt frisk förr än nu.
Jag låg först uti feber, sedan utslag på hän -
derna, dernäst messlingen, sist bränn kop -
porna;83 så att min söta Pappa kan häraf se
huru jag har warit plågad. Jonas Gustaf har
ock haft brännkopporna men ingen mäss -
ling. Jag är fassligt blek och affallen. ===.
Nästa höst will jag resa hemm till min söta
pappa och mamma för att läsa.” Hellsningar
och slut. 

”Anna Greta Stenberg.”

Något men obetydligt hade Swärfar i sina
bref nämnt om wåra barns sjukdom; för -
modeligen för att icke oroa oss men nu, då
all fara war förbi, så gjorde Swägerskan oss
kunnig om alltsammans; och wi hade således
orsak att tacka och wara glad, som hade åter -
gifwit dem hellsan, samt att dottren så lyck -
ligt hade igenomgått messlingen.

Swåger Johan Petter anmodade mig i bref
att hos LandsHöfdinge Embetet inlämna
och utlösa medsände handlingar för en bon -
de der norr, som, skyldig för hemmans köp,
hwarken hade att betala eller beså hem ma -
net med, och således wore twungen att läm -
na hemmanet, om han icke igenom ett guns -
tigt utslag före sånings tiden blefwe hulpen.
Hwilket jag expedierade, feck Utsla get och
afsände det. 

Swåger Jonas Gustaf, efter några præ -
ludier om att han intet hade något att skrif -
wa om, skämtar på följande artiga sätt.

”Jag lefwer och mår efter wanligheten, skrif -
wer efter wanligheten, plågas af pen ninge
brist efter wanligheten, tänker ibland, nej
icke ibland, utan morgon middag, afton och
qwäll, skrifwande, läsande, ätande, spe lan de,
liggande, sittande, gående, wakande, sofwan -
de, på hwem menar du? jo på min flicka,
eller någon annans flicka, om hon så beha -
gar, allt efter wanligheten. – Du ser således,
att min warelse snart blifwit för wandlad i
ett litet urwärk, deri dragnings krafterne och
motwerkningarne alltid blif wa de samma.
Den der ostyriga lymmelen själen wille göra
mig till en stor matador, som kunde säga åt
äfwen den förträfligaste flicka; se här en
man dig wärdig; men de sa tans penningarna
som kött klimpen krop pen måste hafwa
säga: håll här gunstig gyn  nare, flyg lagom,
annars klippa wi wingarna af dig, så att du
faller i den närmsta pöl, gäldstugan. Och på
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det sättet står jag der jag står, utan flicka och
utan allt; glad att få wara en fattig, ärlig och
hederlig karl. Samma magt som wanan och
fattigdomen har på mig, lärer han ej under -
låta att utöfwa på dig och de dina med den
skilnaden, att ni ären nögda och lyckliga,
och jag alltid sträfwar efter något bättre.
Men ser du: en gång blir wäl jag också nögd.
=== Lämna hosföljande bref sjelf i ägarens
egna händer; det angår några små oskyldiga
politiska nyheter, som, om de föllo i främ -
mandes händer, skulle tillskynda både bref
ägaren och mig ledsamheter.” Hellsning &c: 

Med detta sitt skämt angående sin Flicka
syftade han säkert på den, som är nämnd
pag: 430; Denna boken; ty oss war icke be -
kant, att han ens ännu hade någon annan att
tänka på.

Ännu ett bref ifrån Swåger Nils Jacob,
deri han berättar om sin Hustrus lyckligt
återwundna helsa efter barnsbörden, samt
om Kommissioner. 

I egenskap af blifwande Komminister på
Landet war följande mitt första skriftliga
bifall jag såsom sådan utgaf, nemligen:

=== ”i Håkmarks by, så lämnar jag, för min
del, mitt samtycke och tillstånd dertill, att
skräddaren Olof Hägglund i nyssnämnde by,
må, af Byssens samfälta utmark, få syna åt
sig ett Nybruk att uppodla emot de wilkor
och förbehåll, som Lands Secret: And: Hägg -
ström, tillika med de öfriga grannarna i byn
finna för godt att föreskrifwa och utstaka,
hwarmed jag, för min del och min tid, alltid
skall finnas nögd. Dock min efter trädares
rätt och talan förbehållit. D: 17 Mars” under -
skrift. 

Under den tid wi hade Examen i Kyrkan, war
det alltid wanligt, att jag spisade middag hos

Enkefru JacobsForselskan, alla fyra dagarna,
såwida det huset ännu förestod Kyrko -
wärdskapet. Wid gåendet dit, såg jag en helt
oförwäntad syn; ty som gatan af snön war
hög, så kunde man så wäl se in i wissa rum,
och man kan icke undwika att se hwad som
kommer för ögat. En Mademoiselle M==r84
satt wid kackelugn; och just som jag råkte gå
förbi stod en ung Herre framför Henne och
med sådan ifwer klappade Hen ne på Hennes
ömmaste ställe; Han war Han dels BokHållare
hos nyssnämnde Jacobskan. Jag blef något
flat och tänkte: Så iaktaga dessa dygd och
anständighet midt på ljusa dagen; och så har
jag så oförtänkt fått lära känna deras ärbara
seder såsom ogifta. Has tigt geck jag förbi,
och anlände snart till Fru Jacobskan, och icke
långt derefter kom ock så samma BokHållare
Eman: M==l85 hem, och sneglade på mig så
ondt, och argt, till ett bewis, att de hade ob -
serverat det jag hade sedt dem; han icke; ty
han wände mig ryg gen; men hon måste se
mig, som satt gent emot mig. Jag stälde mig
såsom hade jag aldrig sedt det minsta, låddes
icke märka hans ilska; jag lät icke den minsta
min, eller små löje undfalla mig, ännu mind -
re sade jag det minsta ord, som kunde syfta
dit åt, hwar ken nu eller sedan; utan talade
och umgicks med honom aldeles så förtroget
som förr; icke eller talte jag ett ord derom för
någon annan menniska; utom min hustru,
som också iakttog samma tysnad. Detta
ansåg jag för att wara det klokaste upp föran -
de wid en sådan händelse; och dermed want
jag så mycket, att detta par säkert trod de, att
jag icke hade sedt det hufwudsakliga af deras
förhållande, hwilket jag slöt deraf, att han de
följande dagarne och allt framgent icke mera
lät märka sin ilska, utan bemötte mig såsom
förr. Ett eller twå år derefter gif tade dessa tu
sig med hwarannan, och han blef då sjelf
Handelsman.
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Wid den ilska, som han straxt lät märka,
tänkte jag äfwen: du wisar arghet emot mig,
som är helt oskyldig; ty jag försäkrar, att det
war långt ifrån min wana eller uppsåt, att
med flit kugsa in i andras rum; men du är
icke ond på dig sjelf och dit lättfärdiga upp -
förande. Sådan är menniskan; signa egna las -
ter will hon icke se; ty dem anser hon til låt -
liga; men den oskyldiga nästan will hon
ifrigt bestraffa. För min del tillstår jag, att
jag förlorade mycket af min aktning för des -
sa unga tu.

Swåger Nils Jacob i ett bref låfwar att kom -
ma till oss straxt efter den 1. Maj, som gladde
mig ty jag önskade att få rådgöra med ho nom
angående gårdshandeln. Dessutom Kom mis -
sioner.

Batalljons Predikanten Schmaltz anhåller
i ett bref, att jag måte höra efter några docu -
menter på LandsCantoiret. Gratulerar mig
sedan till min wundna befordran, samt
frågar om Öfwerste Löjtenanten Bergmahn,
enligit ryktet war blifwen Öfwerste, det han
ej wille tro; och tillägger: 

”För min del önskar jag bara: Gud låte oss
snart få se en riktig Öfwerste! intet allenast
med godt hufwud och hjerta, utan ock med
förswarliga ben! O! att så snart ske kunde!
ger jag då ej nästa helg i håfwen för det, så
kal la mig ej som jag heter.” &c: Slut.

Han tyktes således icke hafwa satt mycket
wärde på deras förra Öfwerstar.

I medlertid hade jag skrifwidt till Consist:
Notarien Abr: Renström och i brefwet af -
sändt 35. R:D: för Thoréns räkning enligit
öfwerenskommmelse, och öfwerskottet för
Renström sjelf för hans myckna beswär för
min skull. Jag hade ock tillika ordat något
om huruwida Thorén wore mera i behof än
jag. Härpå feck jag följande swar.

”Recommenderade brefwet med 35. R:D: är
mig tillhanda kommit. – Brefwet till Thorén
afsänder jag i dag med tillsägelse, att de för
honom af Bror bestämde 33. R:D: 16. sk: äro
hos mig att afhämta; och får jag nu tillika,
för egen del ödmjukast tacka för ett förnyat
prof af Brors wälwilja och frikostighet.
Hwad Thorén angår, så är han wist i de be -
trängdaste omständigheter. Med hustru och
3. halfwäxta barn, har han i långan tid sutit
med blott 100:de plåtars Lön, jämte ett litet
boställe, på en nyss uppbruten sand backe,
der han 3. år å rad nu lidit total mis wäxt. Det
kan wäl för det närwarande finnas känbart
för Bror, att hafwa gjort dessa upp offringar;
men så äro de också gjorde åt sjelfwa torf -
tigheten, ehuru föröfrigt en bra och dugtig
karl; också får wäl Bror utwäg att reda sig så
mycket bättre.” Sedan om Tho réns tillträdes
tid, det samma som i sista brefwet; Se pag:
590. denna Boken.

En liten tid derefter feck jag ock följande
swar från Thorén. 

”För den öfwerstyrda penninge posten,
jemte hedrande brefwet === aflägger öd -
mju kaste tacksägelse. Hosgående qvitto, hop -
pas jag wara swarande till ändamalet. 

Det är i sanning en fägnad både för H:r
Magistern och mig, att jag så snart fick be -
fordran; men det är, tywärr ännu 2. år in nan
jag får tillträda, och hwarunder jag nöd gas
öka mina skulder. Dock är spes me lio ris fu -
turi86 en kostelig egendom.”

Således war det dock för mig hugnande,
att hafwa blifwit öfwertygad derom, att den -
na, så ofta af mig ansedda otillbörliga utgift
ändock tillföll en hederlig och bra karl, hwars
yttersta torftighet härigenom, till nå gon del
blef mildrad.

Af ett af Swåger Nils Jacob bekommit
bref ser jag att jag, litet före denna tiden ha -
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de warit rest till Bygdeå; men jag mins icke
nu hwarföre och i hwad ärende. Brefwet in -
nehölt föröfrigt en Kommission om en ut -
söknings inlaga på Fendrik Löfvenadler som
expedierades.

Swärföräldrarne hade nu hemskickat wår
lilla Son Jonas Gustaf, och i bref om att
skaffa honom spanmål på Magazinet, yttrar
han sig till slut: ”Om Jonas Gustaf mått wäl
sedan han kom hem, blifwer det min fäg -
nad.” Slut. Ett bewis derpå att Morfadren
hade sin DotterSon i en kär åtanka. Denna
wår lilla Son war oss i början något be swär -
lig. Ty som han icke war wan, att wara med
sin yngre Bror Pehr, så förfördelade han
honom rätt ofta, och denne senare tolde just
icke eller mycket, hwarigenom grin och gråt
wäcktes hos den yngre. Jag kan just icke
säga, att det war ilskenhet eller upsåteligt
förfördelande hos den äldre; åtminstone icke
alltid; utan snarare, en owana att med war -
samhet omgås med sin Lilla bror; ty som han
gärna wille leka med honom, så trängde han
sig för nära upp efter honom; war alltid för
hårdhändt när han tog i honom, och förstod
således icke att wara lenhändt med honom,
utan tog i honom med sin hela styrka; ej eller
förstod han att warsamt maka sig till Ho -
nom; dock tyckte jag en eller an nan gång, att
något sinne och uppsåteligt förfördelande
ledde hans företag, Så att wi i början hade
nog göra att wänja honom wid det war sam -
ma uppförandet emot sin lilla Bror, som war
nödwändigt; och då jag tyktes med wiss het
inse att illwiljan styrde hans handling emot
sin bror så lät jag honom icke hafwa sådant
otalat; utan anwände nödig allfwarsam het,
jämte godhet, till dess han änteligen innan
kort lärde sig, att kärligt och warsamt leka
med sin lilla bror.

Ett bud ifrån Herr Handels man Anders
Brändström kom en dag till mig, med anmo -
dan, att jag straxt måtte gå till honom, han
wille nödwändigt tala med mig i en an ge -
lägenhet. Jag så gjorde, och till min stora för -
wåning finner jag Herrn och Frun i full träta
med hwarannan, och anmodades af ho nom
att säga hans Fru sanningen och söka förmå
henne att iaktaga sina pligter och skyldig -
heter; och då feck jag ifrån ömse sidor höra
den ena beskyllningen öfwer den and ra.
Det ta föll mig så mycket mera owäntat, som
jag alldrig förr hade hört omtalas eller sjelf
förmärkt någon oenighet dem emellan; utan
alltid när wi eller andra woro hos dem, så
hette det alltid å ömse sidor wid deras sam -
tal: Min söta wänn, wännen min, wännen, kära
wänn eller något dylikt. Wäl hade jag i nyli -
gare tider hört ett rykte om honom, att han
hade brottsligt uppfört sig emot sin Fru,
ianseende till den äkta tro som han war hen -
ne skyldig; men om hon sådant wiste kände
jag icke; och jag trodde så mycket me ra hen -
ne derom wara okunnig, som icke det minsta
rykte om deras oenighet hade kom mit för
mina öron. Men nu sedan feck jag höra, att
denna oenighet hade warat redan i 6. a. 7. år;
och det föreföll mig obegripeligt huru de
ändock i främmandes öfwerwaro kunde
hyckla så mycken wänskap och så ofta wän -
lägga hwarannan. Om Henne åter hade jag
ingenting ondt eller oanständigt hört omta -
las, jag antog derföre såsom gifwit, att hon
war oskyldig, åtminstone oskyldigare än
han; jag ansåg derföre för min skyldighet att
snarare taga Hennes parti än hans, hwilket
jag också straxt gjorde med någon häftighet;
ty af ett så oförmodat uppträde blef också
jag något litet upphettad. Jag tilltalte dem
derföre ungefär som följer. ”Det är för mig
högst förwånande och oförwäntadt, att möta
här ett så oförmodat uppträde, och att få
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höra sådana beskyllningar af Eder emot
hwarannan; men huru kan jag inse hwem ut -
af Eder har rätt? och hwilka bewis hafwen I
på Edra beskyllningar emot hwarannan? Jag
är nog rädd bror, att du är nog så brotts lig,
som din Fru efter hwad jag har hört.” Häröf -
wer blef sedan en blott ordwexling utaf; och
då ingen reda härutinnan kunde winnas, så
geck jag derifrån hemm.

Dagen efter bekom jag ifrån honom följande
bref:

”Igår war nog tilltagsen och skickade bud
efter wärda Bror, för att äga tillfälle songdera
en passerad Casus om en fuller Käring äger
rättighet till att gnugga och kratsla sin man
i ansigtet då han kommer hemm ifrån arbe -
tet. – Men hwad hände! en asadeur för kä  -
ringar och lögner tyktes sig mera presentera,
än anständig Prest, eller då rättare bordt
känna sanning; aldrahälst, som du wet, att
tro och sanning är mitt walspråk. I afton el -
ler morgon will hafwa äran hellsa på dig, för
att tala sanning. Med nöje och wänskap har
äran förblifwa, med sanning.

A: Brändström.”

Han slutade således brefwet någorlunda
höfligit. 

Sådana wore de beskyllningar och flera
slika, som de hade att förewita hwarannan.
Imedlertid war det sorgeligt att höra, och det
gjorde mig ondt, att sådant förnimma dem
emellan, så mycket mera som jag alltid hade
rönt och åtnjutit mycken wänskap deri hu -
set. isynnerhet af honom.

Efter löftet i brefwet kom han också till
mig på eftermiddagen, då wi samtalade
widare om saken; och jag isynnerhet med all
nödig köld. Han förebrådde mig ungefär
som i brefwet, att jag tog Fruns parti med
mera, och jag swarte honom med alt sagt -

mod och lämpa, utan att mistycka hans
tillwitelser; ty efter jag innom mig fant, att
en litet förhastad ifrighet hos honom straxt
intog mig emot honom, så kunde jag nu så
mycket lättare iaktaga all nödig köld wid
detta samtal. Mitt swar war detta: – ”då jag
ingen ting wiste om din hustru annat, än
hwad du då för stunden tillwitte henne om
hwars sanning jag alldeles icke kunde döma;
och då jag deremot hade hört det och det om
dig, kunde jag wäl då annat än wara på
Hennes sida? och ålåg det då mig icke både
som din Lärare och wän, påminna dig ditt fel
till någon rättelse och förbättring?” – ”Men”
fortfor han: ”är det wäl anständigt för dig,
såsom Lärare, att löpa efter lögn och sqwal -
ler.” jag swarade: – ”Huruwida det är lögn
eller sanning hwad jag har hört om dig, der -
om bör dit egit samwete inför Gud döm ma.
Är du oskyldig och dit samwete sä ger dig fri,
så har du innom dig en till freds stäl lelse mer.
Är du åter brottslig, så tillhör det dig att taga
mina bestrafningar till för bättringar och
rättelse; ty du bör weta, att en sådan lefnad
alldrig i werlden kan bestå med en sann
Christendom och en ren Guds fruk tan wär -
kad af en sann Christens tro på din Frelsare.
Huru mycket nödigare är det då icke, att
söka guds nåd medan nåde tiden warar? För -
öfrigit: likaså wäl, som du finner det wara
min skyldighet, såsom Prest, att be straffa
och tilltala din Fru blott på dina egna obe -
wista Henne gjorda tillwitelser, lika så myck -
et är det ock min skylldighet, att be strafa dig
för dina förbrytelser oaktat jag grundade
mig blott på andras berättelser, dem jag har
trodt mig hafwa anledning att anse för san -
na.” Han omtalalte och utredde sedan tyd -
lidligare händelsen som omtaltes i brefwet,
angående krafssandet i ansiktet. Och dess -
utom anförde han utom andra förbrytelser
emot sin Fru, äfwen den, att det barn, som
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hon bar under bröstet när de gif tade sig, icke
war hans, utan Guldsmeden Carlssons, men
att han tog henne likafullt och höllt henne
till gode, och upptog barnet såsom sitt, så att
ingen wiste annat, än att det war hans barn.
&c: – Förmodeligen för anleddes han dertill,
för Flickans förwäntade arf skull mera, än af
kärlek till Flickan. &c: Härpå gaf jag till swar:
– ”Jag will icke på minsta sätt fritaga din Fru
mera än dig, och om det är allt sant, som du
påbördar din Fru, hwilket jag wäl bör tro,
efter som du sådant så alfwarsamt påstår, så
är hon wist ganska brottslig och förtjenar
bestraffningar; men det hindrar dock icke
att ju icke äfwen du borde påminnas om ditt
brott, om du wet med dit samwete, att du är
brottslig, och kun de jag wäl dermed tiga,
med godt sam wete såsom Lärare, hellst då
sådana be skyllningar Eder emellan så ym -
nigt wäcktes. Att din Fru war full kunde jag
alldeles icke märka, isynnerhet som jag all -
deles icke kun de wänta eller förmode något
sådant, eller wiste det minsta om sådant hos
Henne, hellst jag alldeles icke war wan att se
Henne i en sådan belägenhet: huru kunde
jag wäl då kunna Sondera en passerad Casus
om en fuller Käring?” Derefter slöts samtalet,
och Bränd ström geck hemm.

Men dagen efter kom hans Fru till mig, för
att, som wanligen plär hända sådana Makar
emellan, söka att rättfärdiga och urskulda sig
sjelf, men deremot påbörda honom flera
beskyllningar. Till swar derpå förehölt jag
Henne först det afskywärda och oanständiga
förhållande dermedelst att krafsa sin man i
ansigtet, som han hade påstått händt wara
och att hon hade warit full, hwilket hon
alldeles icke wille ärkänna; – utan pratade
hon friskt och modigt deremot, och utöste
allt mer och mer nya tillwiterser emot ho -
nom. Så snart jag åter feck rådrum att tala,

inwände jag: – ”Men det är icke det allenast
som Frun har emot sig; utan Det säges
äfwen, att Frun straxt före sitt gif termål icke
har uppfört sig så warkert, utan twärt om
har haft olofligt umgenge med guldsmeden
Carlson.” Denna påminnelsen påkom Hen -
ne så helt oförmodat och owän tat, att hon
förlorade all frimodighet och ansatts, och
kunde ej säga ett ord; utan steg genast upp
och geck sin wäg; och glad war jag att jag
slapp henne; hwilket hennes up förande full -
komligen öfwertygade mig om hennes
brotts lighet. Ifrån den stunden såg jag dem
icke någondera hos mig fast jag wäl hade
önskat få säga Henne litet mera san ning;
men så snart jag såg Henne wilja gå, teg ock -
så jag hellt stilla och lät henne obe hindrat
taga afsked och gå hemm igen. De ras oenig -
het tilltog sedan allt mera och mera; boet
kom i lägerwall; det geck under Con curs och
de skildes i säng och säte; om det skedde af
egen åtgärd eller lagligen mins jag nu icke
mera.

Allt hit hörer det som bör komma efter.

Swåger Nils Jacob anmodade mig i bref, att
utlösa Utslaget på hans Inlaga på Löf ven -
adler; samt berättar, att han hade låtit ympa
skydds koppor på sin Lilla Son. 

Åter ett bref, deri han skrifwer:
”Till medföljande ring will en, som lärer

tänka komma in i Slägten; hafwa gjort
maken, hwartill” ===. 

Hwilken denna tillärnade slägtingen war
kommer framdeles att nämnas.

Brefwets slut lydde så: – ”Hällsa din Gum -
ma och säg: det wi af allt hjerta önska Henne
lycklig Tysklands resa, jemte snar återkomst.”
Slut.

Denna resan förestod nu åter min Hustru,
hwarom mera nedanföre.
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Ifrån min Hustrus Cousin Erik Turdfjäll ha -
de jag följande bref.

===, ”Huru geck fisket? – Förmodeligen
har Kaptén anmodat Cousin om, att uttaga
pengar hos Montells för att Kontantera
Mamsell Fellman hennes fordran hos mig;
men ifall detta än wore ogjordt, får jag be
Cousin lemna det ogjort af den orsak, att
Löfvenadler är skyldig till Fendrik Edenqvist
en summa, och har bedt honom taga af mig
det jag war skyldig Mamsell Fellman, så att
den skulden skulle transporteras” ===. Slut.

Med denna återkallelse war jag ganska
nögd; ty hwarken hade Kaptén anmodat
mig, att emottaga några pengar hos Montels
för Erik Turdfjälls räkning, ej eller war jag
hugad att hafwa några penninge afärer med
honom; ty Erik Turdfjäll war alls icke till att
lita på i något afseende.

Vice Pastorn Olof Häggström anmodade
mig i bref, att uppgifwa min Merit Lista;
derom ombedd af Gymnasii Adjuncten Olof
Lindahl, som höllpå att upprätta en Stifts
Matrikel, och följakteligen behöfde känna
alla Presters meriter i Stiftet: det jag ock
genast efterkom.

De sista dagarna i månaden woro wi bjudna
af Herr Handelsman Brändström och dess
Fru till deras Fäbodar i Löfön, tillika med
några andra. Wi blefwo ganska wänligt emot -
tagna och wäl bemötta och hade der rätt
roligt och nöjsamt. Emot qwellen reste de
andra hem derifrån; men wi stannade qwar
der öfwer natten, dels derföre att wärds fol -
ket likasom nödgade oss qwar, dels ock wille
jag icke gifwa mig ut till sjös nattetid, hellst
för hustrun skull i Hennes belägenhet, som
kunde på något sätt deraf lida skada till sin
hellsa. Wi lade oss att hwila och somnade
godt, ehuru wi woro bäddade på golfwet.
Men inemot klåckan 12. waknade jag och

feck höra, att Hustrun war sjuk och mådde
illa; och ena ilet eller wärken på den andra lät
förmärka sig: och man kan före ställa sig i
hwad för ett bekymmer jag råka de. Att haf -
wa min Hustru en och ./2. mil bort ifrån mitt
hemm i ett fäbodställe hos främmande war
min sann icke så roligt. Lycka war, att wärds -
folket sofwo sött och wi hwiskade så tyst, att
de icke förmärkte det minsta deraf. Jag wille
genast stå upp och rusta till båten för att på
stund begifwa mig på hemmfarten, tänkan -
des: blir det då så olyckligt, att jag i wägen får
mig en liten, så får det intet hjelpa, wi få
berga oss som wi kunna, jag har då åtmins -
tone hopp att innan kort få Henne hemm;
och der sedan blifwa tillbörligit skött; wär re
wore om hon blifwer här liggande flera
weckor. Men Hustrun swarade: ”Nej lätt oss
änne dröja litet, att jag får känna huru det
will hafwa sig.” Men då jag märkte att wär -
karna fortforo, så wille jag åter stiga upp och
sökte att med nyss anförda skäl öfwer tyga
Hustrun om nödwändig he ten deraf. – Men
hon fortfor: ”gör ännu intet något upp ror i
lägret: jag will först gå ut för mina be hof;
kanske det sedan går öfwer.” Hon så gjorde,
men jag feck icke följa Henne för att leda
henne; utan hon sade: nog går jag, ingen fara.
Hon geck som sades; och som hon drögde
något, war jag just berådd på att gå ut, för att
se efter huru hon mådde, då hon i det samma
kom in igen. – ”Nu”, fortfor Hon, ”har det
gått förbi; jag känner allsingen ting till.” – ”Ja
det är wäl ganska braf”; sade jag ”men bara
man får tro freden, att det icke kommer alf -
warsammare igen?” – ”Det är wäl hwad jag
får känna” swarte hon. Hon lade sig straxt
och wi somnade godt, utan minsta olägenhet,
hela natten. Såsom orsak till dessa alfwar -
samma tillsä gelser uppgaf hon, att Hon hela
efter  mid dagen, af försynthet och blyghet för
främ mande, nödgades qwarhålla sitt nöd -
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wändiga ärende, hellst der just icke war något
läm peligt aflägset ställe att gå till, och som
hon om qwällen icke widare kände nå got till,
så lät hon ock dermed bero; och en sådan
ihop packning kunde icke wara häl so sam;
men då hon blef den samma qwitt, så kän de
hon icke något widare till.

Så snart solen war uppgången war jag icke
sen att tillrusta min båt och få ut min Hus -
t ru. Wärdsfolket sökte wäl at qwarhålla oss
längre; men jag lät ej öfwertala mig, och
wågade icke eller qwarstanna, af fruktan af
en förnyad attak och werkeligt allfware. I
medlertid hade wärdsfolket icke förmärkt
det ringaste af wår natt händelse, och sorg -
fälligt dolde wi rätta orsaken af wår hastiga
bortresa, och förebar jag, att nödwändiga
och angelägna göromål hemma påskyndade
min hemmresa. Wi satte oss i båten och seg -
lade hemm i en ganska wacker och jämn
wind, samt det gladaste wäder; och jag war
mer än glad, att hafwa fått hemm min hus  -
t ru utan minsta olägenhet. Aldrig någonsin
företog jag mera en sådan resa när hustrun
war i en sådan belägenhet, eller Hennes yt -
ters ta tid. 

Blott 8. dagar derefter, eller den 7. Julii blef
det werkeligit alfware utaf, då, efter wanliga
swårigheter, min Hustru åter skänkte mig en
Son, som i dopet feck namnet: Carl Erik;
hwarefter Hustrun efter wanlig tid tillfrisk -
nade, och allt aflopp lyckligt.

Under min Hustrus sjukdomstid, geck jag en
eftermiddag till Öberget i något ärende dit -
åt; men för att icke gå alldeles allena tog jag
min lilla Son Jonas Gustaf med mig, som då
war blott 2. år 4. Månader och 20. dagar. Wä -
gens längd war circa en fjerdings wäg. Gos -
sen war ganska glad att få följa med, som
lopp i början alltid litet förut. Återresan geck

wäl ock i början braf nog; men till slut blef
han mycket trött. Det oaktat beslöt jag att
icke bära honom, utan blott leda honom;
dels för att se om han möjeligen skulle orka
gå allt hemn, dels ock för att kunna skryta
deraf att han hade kunnat gå fram och till -
baka så lång wäg. I denna afsigt uppmunt -
 rade jag honom ibland att springa något litet
stycke förut; det han wäl gjorde, men efter
att hafwa sprungit 8. a 10. steg stannade han
och räkte mig sin lilla hand för att leda
honom. Han blef till slut ganska trött och
hade så när uppgifwits för mig; men det
oaktat war han ganska glad och nögd, och
leende räkte mig sin lilla hand när han wille
blifwa ledd; så att jag hade mycket nöje af
honom. Till slut gjorde det mig ondt, att se
honom så mycket trött; men jag wille dock
icke gå ifrån min föresatts, hellst det började
lida till wägens slut; men det oaktat war han
lika glad, och gjorde icke den minsta mine
att grina, och det war just det som gladde
och fägnade mig, att finna honom hafwa ett
så toligt lynne. På Kyrk=Torget wiste jag ho -
nom hemmet, hwarigenom han något åter
uppmuntrades och wi hunno enteligen
hemm, och jag kunde säga, att han, utan att
i wägen hwila, hade gått både till och ifrån
Öberget. Men då hustrun såg att gossen war
så mycket trött, feck jag wäl litet bannor af
Henne. Men jag ursäktade mig med min
föresatts så godt jag kunde, och gossen hade
deraf ingen annan olägenhet, än att han war
lämmen87 några dagar, och wille icke så snart
följa mig ut mera. Under denna tid låto äf -
wen wi ympa skyddskoppor på denna wår
Son, som war hufwud orsaken hwarföre han
war hemskickad. 

Under sin sjukdom feck hustrun ett bref
ifrån sin Bror Jonas Gustaf så lydande:

”Säkert tror du === att jag har glömt hela
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Umeå, men === så har Ni orätt, om Ni tror
att jag, ===, tänkt så mycket på något som
på Umeboerne. Nu då den tiden är inne, då
jag de förra åren på några timmar an ting en
haft werkligt roligt, eller ock ibland gruf ligt
ledsamt hos Er, kän ner jag först huru hett det
är i Stockholm, huru stengatorna bränna, och
huru nödigt det wore för min hellsa, att åter
komma på Landet och röra mig litet. Men ser
du: Man får ej alltid hwad man öns kar. Jag
skall wäl också någon gång känna på huru
godt de slita, som i Stock holm dragit dagens
och Luntornes tunga och hetta, me dan jag
flack at fjellmarken om kring. Också sade jag
i somras, att jag ej skul le kom ma till Wester -
botten förr än du hade gifwit mig en middag
på Landet och Syster Babba en kopp The på
Gumboda Boställe. Om jag ej bedrar mig in -
träffar detta nästa sommar, och Ni skall då se
att jag som en Feber är hos Er. Nybys bladen
förmäla, att trolofningen snart skall wara
full bordad, och troligen blir det bröllop till
hösten. Gud ge henne lycka till. Hon får en
icke brilljant och fattig, men be skedlig karl,
som är wan med arbete och tarflighet, hon
är så äfwen och de skola sä kert blifwa lyck -
lige. Också jag, som for dom såg så mycket
efter ytan, tänker nu så; men ser du: allt för -
ändras; och uppriktigt sagt, har jag alldrig
warit så för rykt som man skulle kunna tro.

Jag wäntar Johan Petter hit dessa dagar
sjö wägen. ===. Om först han, och så Syster
Eva nu äfwen wille skynda att gifta sig, så
kunde det någon gång bli min tour, jag
stackare, som måste wänta till sist.

Du plär === traktera mig med små ny -
heter ifrån Umeå och isynnerhet om till -
 ståndet hos Höga wederbörande; du får ej el -
ler nu försumma det. Wist skulle man kun -
na glömma hwad man icke på flera månader
ser eller hör omtalas, men jag glöm mer ej så
lätt mina Umeboer.” Slut.

Man inser lätt, af hans sista bref pag: 596 D:
Boken, hwad han påsyftade med detta sista.

Efter att medelst bref hafwa underrättat
Swärföräldrarna och andra slägtingar om min
hustrus lyckeliga nedkomst, feck jag följande
bref ifrån Swärfar:

”Med mycken fägnad har jag emottagit un -
derrättelsen om din K: Lisa Cajsas lycke li ga
förlossning, med en wälskapad Son: Her ren
ware derföre ärad, och han låte den lilla So -
nen uppwäxa sitt heliga namn till ära, och kä -
ra Föräldrar och anhöriga till största fäg nad.

Din kära dotter Anna Greta tackar myck -
et för sitt ärhållna lilla bref.

Om något tillfälle gifwes, så war god och
sänd hit till Morfar och mormor, Lilla Jonas
Gustaf, han skall blifwa kärligen emottagen,
och få äta mjölk, som nu hos Eder torde wara
mindre att tillgå.

Häggbom skall haft någon i Hernösand,
som, när han fant, att det wore icke till -
räckeliga sökande till Sysslan efter dig, skulle
inlämna dess ansökning om Förslag, och så -
ledes har han kommit på Förslaget.

Johan Petter är nu gången med egen skuta
och egen last till Stockholm; tiden wisar
hwad lycka han gör; han torde komma land -
wägen tillbakas.” Hellsningar och slut.

Dels för att roa min lilla dotter, och dels
för att underrätt henne om den lilla brod rens
födelse, samt uppmuntra henne till be sked -
lighet hade jag äfwen skrifwit henne till.

Angående Erik Olof Häggbom (Söder -
lunds Son, som hade upptagit namnet efter
mod ren) hade jag skrifwit och frågt huru
han, som war blott ./2. års Prest hos Morbror
Widmark, hade kunnat få förslaget efter
mig? och feck således upplösning på gåtan.

Så snart hustrun blef frisk och med första
läglighet afsändes wår lilla Jonas Gustaf till
Morfar och Mormor tillbaka. 
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Stadens barnmorska war en Fru Söderström.
Hon reste till Stockholm som Flicka och lär -
de; och blef också ännu flicka, antagen till
barnmorska, och blef sedan gift med en Sjö
Kapten Söderström. Hon war en beskedlig
och hygglig menniska och hade haft ifrån
ungdomen mycken hog för detta yrket. Hon
hade warit wid tjensten i 4. a 5. år; men då
började Fruarna i Staden att icke wara nögd
med hennes betjening, påståendes, att hon
hade för tidigt lämnat underwisningen &c:
derföre, att hon icke kunde hjelpa en eller
annan hustru på en par dygn till för loss ning -
en. Men jag tog Henne i förswar, sägandes: att
hon icke kunde göra hwad som icke stod i
Hennes magt, likaså litet som hwar och en
annan förmår göra något, som öfwerstiger
mensklig förmåga. Men Fruarna påstodo
ifrigt sin satts, isynnerhet Fru Wall hos hwil -
ken wi woro på någon högtidlighet; före -
bärandes, att Fru Häne, som war nyss kom -
men ifrån Pitheå, kunde hjelpa straxt &c:
Detta, men isynnerhet hennes Mans alfwar -
samma påstående föranlät Fru Söder ström
att lägga in och begära afsked ifrån sin tjenst.
Ianledning hwaraf en Kungörelse ifrån Ma -
gist raten kom i kyrkan angående Borgerska -
pets hörande angående Hennes begäran. Och
som jag såg Fru Söderström sjelf sitta i Kyr -
kan och jag wiste att hon war något grantykt,
och jag tyktes inse, att ett el ler annat uttryck
i kungörelsen kunde wara för Henne sårande,
så befallte jag klockaren att wid predikans
slut, gå till Hen ne, samt un der rätta Henne
om att en sådan art kungörelse nu straxt
komme att upp läsas, på det hon måtte äga
tillfälle att gå utur Kyrkan, ifall hon icke ha -
de lust att öfwerwara dess uppläsande. Wid
denna owäntade under rät telsen rodnade hon
starkt, och steg straxt upp och geck ur Kyr -
kan. Detta, tillika med det att jag hade tagit
Henne i förswar hos Fruarne, blef mycket

wäl tagit, hwarföre jag ock upbar wänskaps -
fulla tacksägelser. Hen nes begäran bewilja -
des; och Hon feck afsked ifrån sin tjenst;
Men Fru Häne blef wald i Hennes ställe.
Denna sednare war wäl hem ma och öfwad i
sin sak; men hwad Fru Sö derström angår, så
är jag wäl ännu öf wer tygad, att hon ägde
likaså goda theoretis ka kunskaper, som trots
någon annan; men jag måste dock till slut
medge, att Hon måtte sakna praktik, samt
nödig öfning och erfa renhet, som icke alltid
så snart kan in hämtas.

Jag satt en dag ensam i min lilla båt och rod -
de oppföre och utföre Elfwen för att me ta
under Stads sjöbodbryggorna. Men längst
wäst under Staden rodde jag något längre ut
ifrån landet; en gumma, som feck se mig,
ropte då åt mig, och bad att hon måtte få
följa öfwer elfwen. Jag rodde så till lands och
fant det wara Madame Rönqvist, en Skräd -
dares hustru i Röbäck, som blef mycket
brydd och flat när hon kände igen mig, och
sade: ”Nej nu skäms jag! jag trodde att det
war någon annan, och hade jag sedt att det
war Herr Magistern, så hade jag wist icke
ropat åt honom; men jag kan wäl gå till
färgebryggan, så slipper jag wäl öfwer der.” –
”Hwad gör det” swarte jag: ”stig bara i båten,
så ror wäl jag öfwer ån.” – ”Det är nog myck -
et, att Herr Magistern skall måtta ro mig
öfwer ån.” – ”Det betyder ingen ting! snart
ror jag här öfwer, sätt Er bara ned i båten”,
och så hon gjorde. Midt på Elfwen fortfor
hon, att ursäkta sin förmente ohöflighet,
och tillade: ”hwarmed skall jag wäl kunna
godtgöra Herr Magistern för så mycket be -
swär för min skull?” Jag som kände, att hen -
nes man och hon årligen höst och wår seg -
lade öfwer till Vasa, swarade: ”Jo will Ni det
weta, så nog skall jag det säga: jag för nu Er i
min lilla båt öfwer Umeå Elf; hwaremot Ni
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skall få föra mig i Eder lilla Haxe öfwer
qwarken till Wasa; ty som jag alldrig ännu
har warit der, så har jag mycken lust att resa
dit någon sommar om jag blott får tillfelle
dertill.” ”Ja”, swarte hon genast, ”det skole wi
ganska gärna och willigt göra.” ”Nå!” sade
jag, ”låt det nu så wara sagt och afgjort, så att
jag får lita derpå.” ”Ja” swarte hon: ”det skall
Herr Magistern säkert få lita på.” Dock till -
lade jag: ”det är ganska osäkert om jag nå  -
gonsin kommer till att resa dit; men i alla
fall, så må det dock wara talt.” ”Ja” mente
hon: ”det må så wara sagt och afgjort.” 

Mina Poëtiska arbeten denna tiden woro
blott twenne kryckrim till Bonde So nen Pehr
Anders son i WesterHiske och Sophia Mag -
lena Anders dotter i Röbäck, som äro N:o 80.
och 81. pag: 117. och 119. i mina poetiska arbe -
ten. 

Ett bref ifrån Swåger Johan Petter angående
blott en Kommission.

Äfwenså ifrån Swåger Nils Jacob; men
jemte Kommissioner bjöd han oss till sig,
efter jag nu hade ledigt under Profpredikan -
ters tourer. Desse woro Edling, Hörnell och
Häggbom. Den sista feck Syslan.

För min del reste jag; men om min Hustru
äfwen war med, mins jag icke mera.

Sedan åter ett bref ifrån honom också om
Kommissioner. 

Ifrån KyrkoHerden Herr Emanuel Öhr -
ling blef jag i bref anmodad, att å frågodagen
höra Församlingen om de woro nögda med
de föreslagne Prester m:m: samt att jag wid
walet måtte såsom protocollist biträda ho -
nom, hwilket bref jag med jakande be swa ra -
de.

Icke långt derefter feck jag följande bref
ifrån honom. 

===. ”Som jag efter inhändigandet af Tits
förra skrifwelse träffade Magister Wattrang,
såsom ännu osäker huruwida Tit: skulle få
tillfälle, att på waldagen göra mig det begärta
biträde, fan jag mig af tillfället föranledd, att
bemälte Prestman derom anmoda, hwilken
ock det samma sig åtog; detta har med öd -
mjuk tacksägelse, för Tits mig sedermera
gjorda anbud, jag skolat tillkänna gifwa.” Slu -
tet. Glad war jag att jag slapp.

I början af Månaden hade jag bref ifrån
min wänn Olof Lindahl i Hernösand med
anmo dan, att af Kyrkoböckerna utleta en i
Söderhamn afliden Mamsell Brigitta Bjuhrs
födel se år och dag. En Hennes Syster Son Ex -
pe ditions Secreteraren Flintenberg hade nog
angeläget bedt honom förskaffa sig denna
uppgift, och hwilken sin slägtinge Lindahl
gärna wille tjena. Jag beswarte bref wet ge -
nast med alla de upplysningar derom, som
Kyrkoböckerna gåfwo wid handen.

Hit hörer händelsen om Handelsman
Brändström och dess fru som är teknadt pag:
600. näst förut.

Jag hafwer pagina 359. omtalt wår första
barnpiga Anna Cajsa; som wäl war beskedlig
och hade mycken lämpa med barnen; men
som hon blott war 14. år och således ännu
bara barnet, så war hon mycket ostadig. Wi
wille alltför gärna hafwa Henne qwar; men
det war förgäfwes. hon war således hemma
en liten tid; men som Föräldrarna icke hade
råd att hafwa henne hemma, så måste hon
åter bort till Fru Fluur på Strömbäck, en Fru
som hade skin på näsan. Nu tjente hon åter
hos oss som ordentlig piga; men som hon in -
tet annat war wan, än att sitta öfwer barnen
och klappa dem, så war nästan hwarje göro -
mål henne alltför beswärligt, isynnerhet
utsysslor. Till exempel: Som jag hade Fiske -
bragder i Tafwelsjön eller rättare: Taflesjön,
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så wille jag hafwa henne med mig dit, mig till
någon hjelp; men detta war en himmels skri -
ande sak, hon wille omöjeligt gå med. Men
jag befalte henne det alfwarsamt och hon
måste gå med; ”är du för god” sade jag ”att gå
med ./2. mil, då också jag går den; Du lärer
dock ej hela din lifstid få gå jungfru tripp på
det släta kammar golfwet.” Hon måste då gå
med, men war sur som en spisölstapp. Wid
hemgåendet, då wi buro fisken på en käpp,
den wi höllo en i hwardera ändan, råkade hon
fara ned med ena foten något litet i ett wat -
tu= och sörje hål. Och detta war till döds
alldeles. Det war i början af Junii månad,
således wått på alla skogswägar. Då började
hon att beskärma sig här öfwer: ”se nu”, sade
hon, ”hur jag ser ut! jo nog är det wackert, att
så tillpynta sig.” &c: Häröfwer blef jag något
flat, icke ond, så att jag icke kom mig till att
säga Henne ett enda ord efter Hennes för -
tjenst; utan jag teg helt stilla, såsom wanligt,
då jag blir oförmodat flat eller något owäntat
förefaller; icke eller war hon wärd något swar
tykte jag, för en sådan tanklös kinkighet och
djerfwa tilltal, då alldeles intet något weder -
fors henne wärre än mig sjelf; utan jag be -
falte henne gå bara. Sedan wille jag icke en
gång hafwa ett sådant kinklås med mig. Nu
till flyttnings tiden war det åter omöjeligt,
att få Henne att wara qwar hos oss; utan hon
skulle nödwändigt ifrån oss, och kom åter till
nyssnämde Fru Fluur igen. Jag får framdeles
tillfälle om jag lefwer att omnämna hennes
eget framtida omdöme om detta sitt förhål -
lande, och huruledes hon fant sig sedan tuk -
tad efter sin förtjenst.

Bruks Patron Zachris Åberg i sin lifstid hade
för att roa sig och några sina wänner inrättat
ett fiskare gille eller Sällskap, hwars Sessions
rum alltid war i Ytter Tafle, dit de reste när
de wille roa sig. Efter Åbergs död war Bruks

Patron Morten Grahn den äldre Stormästare,
och hwar och en af de andra hade sin syssla;
Men denna ifwer hade nu börjat att afswal -
na. Nu som jag tyktes wara en så stor fiskare
som någon annan, så skref jag en Ansökning
på wers, hwari jag anhölt att äfwen blifwa
antagen till medlem i detta Sälskap, anför -
andes så som bewis på min wärdighet i min
Merit=Lista, hwarjehanda fel, som wid fis -
ket begås af nybegynnare, Ty den är wist
icke klen i något; som förstår att inse alla
felen derwid. Denna min skrift inlämnade
jag till Stormästaren; Men som Gillet aldrig
samlades mera, så feck jag alldrig något Ut -
slag på min ansökning. Werserna äro N:o 79.
i mina poëtiska arbeten.

Wid denna tiden kom Swåger Nils Jacob till
oss och war hos oss en par dagar. Jag öf wer -
talte honom då att följa mig upp till Lands
Kyrkan, för att bese de gårdar, som möje li gen
kunde befinnas tjenliga för oss och kunde
wara till salu; såsom ock att säga sin tanka om
dem, samt hjelpa mig att accor dera om priset
ifall någon handel skulle företagas. Wi reste
och körde in till Herr Be fall ningsman Berg -
stedt, hwilkens gård, den jag hellst hade we -
lat köpa, som sagt är pag: 588. denna Bo ken,
nu mera icke stod att kö pa. Derifrån gingo wi
till Fru Nordlund, hwars gård war gammal
med många uthus och mangårds byggningen
olämpeligt in redd. Dertill med hade hon nu
mera låtit brand försäkra sin gård, på Assessor
Forsells in rå dan, i afsigt, att jag så mycket
snarare skulle köpa honom. Men denna om -
stän dig het ha de en alldeles motsatt werkan
hos mig; ty jag fant, att det endast war in -
triger der under, för att der me delst kunna
stegra och höja priset så mycket högre, hwil -
ket för argade mig, som tykte att priset war
högt nog förut tilltagit, och dess utom hade
all s intet, för det när warande, att betala det
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med; Föröfrigit hade jag alltför wäl sjelf kun -
nat taga försäkring på honom, om jag så fun -
nit för godt framdeles, sedan jag hunnit repa
mig något litet. Att nu således betala Henne
assecurens summan för gamla hus, som kan -
s ke genast behöfde repa reras eller ock endel
straxt nedrifwas, det fant jag mig för ingen
del uti. Dock lät jag icke märka mitt misnöje
häröfwer. Frun war högst ange lägen att få sin
gård såld och om talte sorg fälligt alla de större
och mindre förmåner, som ho nom åtföljde,
såsom pota tesland, m:m: Dernest gingo wi
till skräd daren Wes terlund. Han hade wäl en
ny bygg ning med 3. wanliga bondrum; men
blott hwar dags rummet och kammaren in -
redda; till uthus war föga mer än ett litet fä -
hus. Men denna gård låg längst upp på på
Westra Back en och således alltför långt ifrån
Kyr kan, och dertill med icke en gång half -
bygd. Derifrån gingo wi tillbaka till skräd -
daren Westergren, och till Klåckaren Kri -
ström. Dessa båda går dar, tätt intill hwar-
andra och intill BefallningsMan Bergstedts
gård, och icke långt ifrån Prostegården; lågo
mycket wäl till, med god utsigt och lagomt
nära Kyr kan; men olyckan war, att ingen af
dem stod till att få köpa. De woro båda
gamla, och föga rum till utbygg nad, dock hos
Klockaren war 2. bygg ningar och således fle -
ra rum, men Wester grens byggning war nya -
re; men uthu sen woro nästan ohjelpliga och
knapt någon fläck fans att byga på.

Sist gingo wi till Enkefru Fluur, hwars
gård war utgammal, och således alldeles icke
Swåger till behag; men der war godt utrym -
me till byggnad: låg ock lika nära till Kyrkan;
men hon kunde icke öfwertalas till att sälja
den, ännu mindre war en annan liten gård
och Sockenskrifwaren Degerstedts gård på
Östra Backen Swåger till behag.

Wi reste så hemm och Swåger yttrade sig,
att han icke fant någon af dessa gårdar wärd,

att köpa och tillade: ”Först fordras på alla
stäl len mycken reparation eller ny tillbygnad
och det blir ändock blott bara lappigt, gam -
malt och odugligt alltihop, och måste betala
en dryg köpeskilling till på köpet. Nej lägg
så gärna några 100:de Riksdaler dertill och
bygg nytt alltsammans, så får du det braf,
och som du sjelf will hafwa det.” Det samma
sade också Swåger Johan Petter när han icke
långt derefter war hos mig: – ”Spändera”,
sade Han ”1000:de Riksdaler och dra till och
bygg sjelf nytt altsammans, så får du en gård
som du kan bo uti.” Om De pag: 589. denna
Boken, omnämnde 500. R:D: af den orsak,
som der är nämnt, förekommo mig såsom en
oärläggelig summa, huru obäklig skulle då
icke denna summan 1000:de Riksdaler före -
komma mig? Jag teg wäl härwid; men tänk -
te: Det går jag wäl aldrig ut med; utan att
djupt gräfwa mig ned i gäld och skuld för
hela min lifstid; – Det kan jag således icke.

Efter en kort tid beslöt jag ändock att
köpa Fru Nordlunds gård, såsom warande en
dräg ligare Summa i jämförelse emot den sist -
nämnda; och reste till Henne, fullspänd i den
afsigt, att afsluta köpet med Henne. Men nu,
emot all förmodan, fant jag henne alldeles
icke willig att sälja sin gård; Hon hade för -
ändrat sin tanka, och beslutit, att sjelf bo
qwar i sin gård till sin död. Efter någ ra dagar
försökte jag wäl ånyo att öf wertala Henne;
men det war förgäfwes. Jag hade då ingen an -
nan utwäg öfrig, än att byg ga sjelf en gård.

Wid sakens så fatta utgång blef min Hustru
något misnögd, så att hon och några andra
förebrådde mig för det jag icke straxt afslu -
tade köpet med Herr Befallnings Man Berg -
stedt, då hans gård stod mig till buds. – Men
jag swarade: ”det är wäl godt att så säga nu
efteråt; men hwem kunde wäl då före ställa
sig att saken efter en 8. dagar skulle så för -
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ändras? Jag twingas ju nu att bygga, och kan -
s ke ligger deruti fördold någon god Guds
försyn? och mån icke jag, så wäl som hwar
och en annan, skall kunna gå ut med att byg -
ga en gård? Gud har ju så utsett. Andra haf -
wa bygt gårdarna åt mig, i hwilka jag hittils
har bodt; är jag wäl mera ogod, att bygga åt
mina barn, eller till och med åt andra främ -
mande? någon skall ju bygga åt dem också?”
Sådan war min tröst härwid, och derföre tog
jag mod till mig; och med slika tröste grun -
der tillika med Swågrarnas mogna råd, sökte
jag att tillfredsställa min hustru.

Nu måste jag gå litet tillbaka för att få något
sammanhang i berättelsen. År 1801. om hös -
ten fingo wi en par äkta slynor till pigor.
Barnpigan Anna Nyman född i Hernösand
war en rot till allt ondt, och upplärde hus pi -
gan Fermskans dotter Cathrina Silfver, att
uti allt följa hennes onda efterdömen, det
hon kanske alldrig hade gjort, om hon icke
hade blifwit förledd af den förra. Och kan -
s ke hade hon ock sjelf någon fallenhet der -
till, och war derföre så mycket lättare att
förföra; ty ordspråket sannas alltid: den hö -
nan är all tid lätt lockad, som gärna efter will
hoppa. – Jag hafwer pag: 508. denna boken
anfört, huru jag i början uppförde mig emot
tjens tefolket och isynnerhet emot denna
Anna Nyman, och som hon ofta gjorde mig
emot, så föreföllo flera sådana alfwarsamma
upp träden; hwarigenom hon förmodeligen
blef mera stursk än lydig. Ibland deras le -
gender, dem wi dock icke alla kände förr än
långt ef teråt, war den första den, att de utan
lof och wår minsta wettskap, sedan wi hade
som nat, flera gångor om wintern 1802. gingo
bort bå da twå på såkallade lekstugor och
dans stäl len än i Staden och än på Teg och
Ön, och låto barnet ligga helt allena i kam -
maren och gråta eller sofwa utan all sköttsell

och i all orenlighet hela natten, och kommo
först emot morgonen hem. Detta kunde de
så lätt wärkställa; ty barnkammaren war på
andra sidan köket och dess dörr i köks för -
stugan; således kunde det buller som der
kunde åstad kommas icke så lätt af oss höras
igenom trenne dörar, hellst i början af nat -
ten då wi nyss hade somnat. Har man wäl
hördt så oför swarligt och skönlöst gjort
emot det arma barnet? Af samma orsak togo
de emot nattwisiter af drengslokar och bod -
betjenter &c: utan att wi hörde det, och
emottogo af dem hwarjehanda större och
smärre gåfwor.

I Maj månad samma år waknade jag en mor -
gon omkring klockan 2. a 3. af något buller,
som jag tycktes höra ute; jag klädde på mig
och geck ut i köket; men då hörde de min
gång i dörren, och just i det jag öppnade
köks dörren kommo 3. a 4. 5. slokar rusandes
utur barnkammaren och ut igenom förstugu
dörren, opp öfwer gården, öfwer wedhopen
och planket och så sin wäg. Blott en af dem
kände jag igen, Johan Österlund, Bodbetjent
hos Rådman Olof Grahn. Honom kallade jag
till mig och gaf honom en allfwarsam läxa
och nödiga moraler; men han war redan så
förderfwad af supande och lidderlighet, att
Rådman Grahn måtte köra bort honom ur
sitt hus, ehuru han hade ett godt handels an -
lag. Att pigorna fingo sin läxa följer af sig
sjelft. Detta nattbesöket war det första som
blef oss kunnigt af deras upptåger; deras
dansresor kände wi ännu icke. Hustrun sköt -
te alltid det yngsta barnet sjelf; Men det war
lika illa gjort af dem att så springa ifrån det
äldre. Det 3:dje wedermälet af deras wackra
gerningar war att de skamstulo oss somma -
ren 1802, som först i Augusti blef oss kun -
nigt. När wi hade gått ut i Staden; så woro
de så näswisa och djerfwa, att de midt på da -
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gen togo ut fönstret åt gården, till wår främ -
mand kammare, gingo in igenom fönst ret,
öpnade alla dörar, som Hustrun alltid igen -
låste förr än hon geck bort, och den ena
öpnade hakafönstret, och gluttade ut, för att
se, om wi derunder kunde komma hem och
öf werrumpla dem, medan den andra sökte
öfwerallt efter hwad som kunde finnas,
hwar efter de stängde igen efter sig, och i
barnkammaren delte rofwet. Af någon, som
hade sedt dem glutta i fönstret fingo wi än -
teligen weta så wäl detta, som deras dans -
resor om nätterna. Si då man råkar utför så -
dana slynor, nog blir man då uppskörtad.
Oak tat allt detta wille hustrun dock icke
köra bort dem, utan wille uthärda med dem
till Michaelsmässan, på det de icke måtte få
tillfälle att belacka oss, såsom så elakt hus -
bondefolk, att ingen tjenare kunde tjena hos
oss till årets slut, hwilket osanna rykte lätte -
ligen, i flera år, hade kunnat förswåra för oss
lättheten att få tjenstefolk. Att öfwerfalla
dem med någon visitation för att få igen
tjuf godset, som de hade tagit utaf oss kunde
wi icke; ty dertill hade wi för litet bewis eller
anledningar på dem. Blott hwad hustrun till -
fälligtwis af något smått kunde öfwerkom -
ma, det återtog hon. Wid Michaeli foro de
bort, Cathrina hemm till Bygde och Anna
Ny man till Stöcksjö by, der hon lefde för sig
sjelf detta årets winter 1803. 

Regements musicanten Furman kom till
oss denna månad och frågte: ”Har icke Anna
Nyman ifrån Hernösand tjent hos Herrska -
pet förledigt år?” – ”Jo” swarte wi. – Han fort -
for: ”Hafwa då Herrskapet förlorat något,
som de kunna mistänka Henne före?” – ”Jo”,
swarte min hustru, ”wist har jag förlorat
åtskilligt; men har Ni då sett något hos Hen -
ne, som Ni kan tro kan höra oss till?” – ”Wist
har jag sett” swarte han; ”Hon har wa rit min
fiskar piga i sommar under sköt fis ket, och

hwar natt och dag sutit med ett stort kattuns
stycke omkring halsen som mera liknar ett
waggtäcke än en hallsduk, ut om åtskilligt
annat; som jag har tykt icke kan wara wäl -
fångit.” – ”Ja”, sade min hustru, ”just ett så -
dant wagg öfwertäcke har jag förlorat; Är det
icke så och så prickigt trykt?” – ”Jo” swarte
han. Wi tackade honom, som warit så heder -
lig och gifwit oss sådant tillkänna, samt fråg -
te huru han mente, att wi kunde få rätt på
henne och få wårt igen, utan fara att häfta
före, att synas hafwa skylt henne för orätt. –
”Ingen ting är lättare”, fortfor han, ”jag och
min hustru jämte flera äro tillräckliga witt -
nen. Jag blir i morgon resfärdig till öster -
botten, och har loft henne, att få följa med
mig dit öfwer, dit hon nu med allone tänker
flytta. Jag har min båt wid mellan Tegs sjö -
bodarne; om Herrskapet i morgon kommer
dit emellan klockan åtta och 9. så träffas bå -
de jag och hon där; och då skall hon nöd -
wändigt hafwa der med sig allt sitt pick och
pack; och kunna de således göra med henne
såsom de behaga.” Wi tackade för denna un -
derrättelsen och lofte infinna oss på sagdan
tid, anhållandes blott, att han icke måtte fara
bort, förr än wi komme; det han säkert lofte.

Wi infunno oss på stället på sagdan tid och
funno Furman der, men Anna war ännu icke
ankommen, allenast hennes kista och annat
hwad hon hade stod i sjöbodan. Wi höllo oss
imedlertid inne i sjöbodan, på det hon icke i
för tid skulle få se oss och fly bort. Innan
kort kom också hon; och det omtalta wagg -
täcket hade hon också nu på hallsen. Då hon
så oförmodat feck se oss, slog hon upp en
häftig rodnad och jag och Furman stälde oss
genast så, att hon icke kunde undkomma.
Men der blef en alfwarsam examen åf! Wid
nödgade henne att genast öppna sin kista
och sina lådor. Waggtäcket togs straxt utaf
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henne, och sedan hittades det ena stycket
efter det andra, som oss tillhörde; men ingen
ting wille hon ärkänna eller på tillsägelse
sjelfmant framge förr än det af hustrun på -
fans. Härwid förundrade jag mig mycket öf -
wer min Hustrus raskhet och allfwar sam het;
ty hon gjorde det mästerligt; och jag försäk -
rar, att jag icke hade kunnat göra det hälf ten
så braf. Hos Anna åter fans icke minsta teck -
en till blygd, skam eller nedsla gen het; utan
endast harm och förtrytsamhet öfwer, att så
oförmodat hafwa blifwit ertap pad, så hård -
nackad war hon i sitt sinne, och så djupt ha -
de lasten inbitit sig i hennes själ. Ja under
sjelfwa ransakningen och sökandet efter
wårt, så smög hon behändigt utur kistans
lilla låda, min hustrus silfwer fingerborr ned
i sin kjortelsäck. Sedan hustrun hade åter -
tagit allt sitt, som hon kunde finna, så sade
Furman till Anna: ”Jag har wäl loft dig, att
du skulle få följa med mig öfwer till Öster -
botten; men jag will icke hafwa en sådan
tjufkona i mitt medfölje, utan tag igen din
kista och allt hwad du kallar dit, och far
hwart du will och kan, mig får du icke följa.”
– Och jag tillsade Henne alfwarsamt: ”Du
skall i morgon emellan klockan 7. och 8.
komma till oss och derest du icke kommer
friwilligt, så anmäler jag det genast för Stads
Fiskalen, och då får du snart det qwarter och
sådana järnhandskar, som du så wäl har för -
tjent.” Dagen efter kom hon wäl änte ligen
till oss mycket skamflat, och i farhoga öfwer
hwad Henne ännu kunde öfwergå för straff
och wälförtjenta swåra behandlingar. Jag
sökte föreställa henne, både alfwarsamt och
ömt, hennes swåra synd och stenstyfwa sin -
na, samt nödwändigheten af en alfwarlig och
snar bättring; men jag såg att sådana förma -
ningar gjorde föga eller allsintet in tryck på
hennes hjerta. Jag sade derföre till slut till
henne som icke en gång fälde en tår eller bad

om förlåtelse: ”Du wore wärd och har wäl
förtjent, att jag skulle öfwerlemna dig i rätt -
wisans och domarens händer; men hwad är
jag belåten med din rygghud! men det för -
säkrar jag, att om jag får höra det minsta
snatteri eller tjufnad ännu en gång af dig hos
hwem som hellst, så skall allt det, som du dig
emot oss förbrutit, likafullt stå dig öppet och
allt skall anmälas för domaren; men bättrar
du dig, så skall allt wara glömt, och nu får du
gå hwart du kan.” Hon geck, och innan kort
hade hon öfwertalt en annan, som tillät hen -
ne feck följa öfwer till Österbotten, och gla -
da woro wi, att ett sådant ofrö kom bort utur
landet. Hwad Cathrina angeck, så kunde wi
icke återfå något af henne, såwida wi icke
hade några bindande skäl på henne; för mo -
deligen hade hon fått den minsta lotten.
Min hustru omtalte wäl hennes snatteri af
oss för hennes Mor, när hon kom till oss;
men hon tyktes just icke taga det sig så allt -
för nära; wäl tyktes det oroa henne; men wi
sågo dock intet något af wårt derefter åter -
komma. Icke desto mindre war gumman är -
lig; ty ofta både förr och sedan hade hon
handlat med oss, och wi hade aldrig funnit
annat hos henne än ärlighet och redlighet.

Twenne bref ifrån Swåger Nils Jacob inne -
höllo blott Kommis sioner, utom följande:

”hwad angår Edlings häst, så är han nog
gammal för 33 ./3. R:D: men kan ändå wara
wärd sina pengar; men jag kan icke taga ho -
nom på utfordring, === twiflar äfwen att
Far behöfwer honom; När jag reser till Ny -
byn skall jag fråga derom.”

Saken war: till flyttningstiden behöfde
jag nödwändigt en häst men hade allsintet
att till dess föda honom med. Jag skref der -
före till Swåger både för att höra hans tanka
om priset, som ock om han wille taga ho -
nom på utfordring till den tiden, så fant jag
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mig nog hugad att köpa honom; men efter
undfåendet af detta swar så måste jag låta
den handeln fara tils emot wåren, då någon
annan bättre kunde fås.

XIX Capitlet.
Förberedelser till gårds bygnaden
med mera.

Alltså skulle jag bygga gård. Men då blef
första frågan: hwar skulle jag bygga honom?
Jag försökte ännu en gång först att öfwertala
någon af Fruarna Nordlund eller Fluur att få
köpa endera af deras gårdar; men det war få -
fängt. Dernest geck jag enkom, öfwerallt
om kring, för att bese och öfwerskåda alla de
ställen der möjeligen någon gård kunde sät -
tas, och uträknade allas deras ungefärliga af -
stånd ifrån Kyrkan; samt anmärkte deras
mer eller mindre lämpelighet. 1:o Uppe på
exercitiæ heden war wäl jämn platts och
tillräckligt utrymme; men den war längst
aflägse ifrån Kyrkan, och dertill med fram -
före, eller söderom wid allmänna wägen
ifrån Wäster Hiske, war ett widsträkt flyg -
sand fellt, som hade kunnat wara till mycken
olägenhet i en framtid; nemligen: att nedyras
af sand. Och ehuru fritt beläget war der dock
ingen wacker utsigt, såsom liggande bakom
allt annat och snedt bakom Östra Backen;
och dessutom fants der ingen winterwäg nä -
ra intill. Altså förkastades det stället.

2:o War en liten gård något litet stycke
österom Fru Fluurs gård, som en gammal
ungkarl Hedlund ägde, som der lefde ensam
som en Eremit, och som icke trifdes tillsam -
mans med någon menniska; utan hade ett
enwist hufwud för sig sjelf. Detta stället föll
mig bäst till behag; ty der war en ganska
wacker och widsträkt utsigt ända till Staden
utföre Elfwen. Men Hedlund war nu öfwer -
rest till Österbotten, så att jag icke straxt

feck träffa honom; En dag råkte jag honom
på wägen och bad, att få tala med honom.
Han stannade wäl; men jag hant knapt öpna
mun för att begära att få köpa hans gård förr
än han swarte hastigt: nej nej och geck ifrån
mig som en pil likasom jag med blotta frågan
hade tagit af honom gården; och lät mig
således icke engång få tala med sig. Det war
blott för tomten skull som jag önskade att få
köpa hans gård. Men detta nedslog icke min
afsigt; utan tänkte: låt honom behålla sin
gård och bo der, jag bygger wäl der ändock
straxt neder om hans gård utpå backen, om
jag ock skall öfwerflygla honom och hafwa
honom mitt på gården, jag får wäl sedan
undan honom efter några år om ej förr så när
han dör, allenast jag kan få Prosten Hofver -
bergs lof på tomten. Stället war innom Pros -
tens åker gärdesgård. Jag anhölt sedan hos
Prosten, att få bygga derstädes; men fåfängt;
jag bjöd honom årliga tomtören, men jag
kunde ändock icke öfwertala honom; utan
han swarade: – ”Jag tillåter ingen härefter att
bygga någon gård åt det hållet och förderfwa
min wackra utsigt ditåt; utomdess skall jag
rista upp den backen till åker att få winterråg
på.” – Jag inwände: att den sand backen wore
nog mager winterråg jord; Men det halp icke;
jag kunde icke få tillstånd att byga der. 3:o På
ömse sidor om Fru Fluurs gård war wäl också
utrymme till gårds tom ter, men dessa hörde
till andra Kapel lanens Embets jord, som så -
ledes icke feck af mig begagnas till gårds -
 tomt, såsom vice Pastor Häggströms tillhö -
righet. 4:o Jag hade wäl också en liten gärda
embetsjord belägen emel lan Prostens ladu -
gård och Östra backens Kyrkobys hus, der
ingen kunde neka mig att bygga; men det
hade först warit att packa sig in i trängseln
ifrån ömse sidor, på en olämpelig platts, utan
all annan utsigt än bak i Prostens Ladugård
och allmogens stallar. Och dessutom war det
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wäl min Em bets jord; men min efterträdare
kunde sedan lätt twinga min hustru, efter
min död, att flytta sin gård ifrån hans Embets
jord. Alltså kunde jag icke eller der bygga nå -
gon gård.

5:o Gamla Prostegårdens tomt war wäl
ledig; men då jag icke feck bygga på nyss
förut omtalte sandbacke, huru skulle jag wäl
då få bygga här, der så mycket och godt hö
wexte? 6:o Nere wid Hamn, der jag wäl hade
haft lust att bo, fans alls intet utrymme till
nå gon gård. 

7:o Men ännu orimligare hade warit, att
bygga på södra sidan om Elfwen, der wäl war
god tomt och wacker utsigt; men den stän -
diga farten öfwer Elfwen, hellst menförs -
 tiderna, lade ett stort hinder i wägen; utom
det, att plattsen hörde Röbäcks by till, och
der war ondt efter duglig jord till åker, och
en swår åbacke att begagna; samt långt ifrån
Kyrkan.

8:o Emellan Munderings bodan, straxt
österom nyssnämde Hedlunds gård, och
Löjtenants Bostället Axla war wäl också rum
till en gårdstomt. Men hade jag skolat bygga
der, så hade jag måst flytta undan munde -
rings bodan, som stod strax der westerom.
Stabs Kaptén Holstén, gaf mig wäl sitt bifall
att få bygga der, såwida den nya gården hade
kommit att stå, icke så allt för nära bodan,
Men jag kunde icke undgå att säga Öfwerste
Löjtenanten Bergmahn som war Kompag -
niets rätta Schef till derom, och begära hans
tillstånd, som alldeles icke tillät mig, att sät -
ta min gård så nära Munderings bodan. Mina
wänner rådde mig då, att jag skulle flytta un -
dan Munderings bodan för att få fri platts åt
min gård; Men det åter förekom mig så gruf -
samt och swårt, så wäl för kostnaden skull,
som ock och förnämligast för answaret skull
för trossens och munderingarnas alla Persed -
lar, hwarpå Inventarium då borde upp rättas,

men det oaktat kunde lätteligen flera per -
sed  lar af wårdslöshet dels för derf was och
dels alldeles förkomma, och jag finge an -
swara för alltsammans; hwarigenom jag kun -
de ådraga mig en ganska dryg kost nad; ty allt
för lätt kunde då uppsättas defect Räkningar
och uppföra derå både hwad som hade fun-
nits och icke funnits, åtminstone påståt det
wara så och så godt och dyrbart. Att således
ådraga mig en dryg kostnad och swårt an
swar hade jag alldeles icke mod eller lust till.
Stället hade föröfrigit likaså wacker och fri
utsigt, som det wid Hedlunds lilla gård och
blott circa 300. alnar längre österut. Men 
utom nyssnämnde betydeliga hindret, så war
der äfwen den olägenheten att befara, att
Westan= och Nordwäst stormar kunde myc -
ket beswära med flygsand ifrån det nyss förut
omtalta flygsand feltet. Och en icke mindre
betydlighet war, att stället låg något afsides
för allmogen att komma till mig, hwarpå jag
wille hafwa ett stort afseen de såsom mycket
förmånligt; ty allmänna Landswägen låg icke
då tätt derförbi såsom nu, utan den ned re
wägen genom Hamn och öfwer alla så  kallade
Gränds Byars åkrar till Staden; Ty kunde jag
icke eller bygga der.

9:o Prosten Hofverberg föreslog, att jag
skulle bygga straxt wästerom Skräddaren
Westerlunds gård, längst bortom alla andra
på Wästra Backen, söderom allmännä wä -
gen, så lofte han att jag skulle få intaga och
begagna hela trakten deremellan och Wes -
ter grens gärda. Vice Pastor Häggström war
också högst angelägen, att öfwertala mig att
bygga på detta stället; men jag hade allsingen
lust dertill. Nog war löftet godt att få taga in
en ansenlig plan till åker; men marken be -
stod blott af torr sand, som icke utan myck -
en kostnad kunde bringas till någon bör dig -
het. Men då hade jag kommit att bo längst
af alla ifrån Kyrkan; som war hellt och hållit
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emot min önskan; hellst jag insåg Pastor
Häggströms afsigt, hwars lynne jag skäligen
kände, war, att kunna aflägsna mig ifrån sig,
på det Han så tillsägandes ensam måtte få
allmogen till sig; och således låg der en dold
egennytta derunder. Wäl war allmänna wä -
gen tätt derinwid för alla dem, som kommo
ifrån wästra Socken; men som de alltid först
körde till sina Kyrkobys stugor det stället
förbi, så war det alltid för dem lämpeligare,
att gå till v: Past: Häggström, som bodde
midt ibland dem, än att fara ett långt stycke
wäg tillbaka till mig; – Ty förkastades också
det stället; efter jag insåg, att han, på det sät -
tet, finge hela allmogen, så tillsägandes, i sitt
wåld. Ty undantagande Prostegården, kom -
ma hwarifrån de wille, så skulle de först till
honom.

10:o I Prostens beteshage tätt norrom
Wästra Backen war ock icke så dålig gårds
tomt; dock icke tätt intill Wästra Backen
utan något norrom inwid Hagens östra sida.
Det war sant; stället war bakom, och söderut
war ingen annan utsigt än bak i böndernas
stalls gluggar; men jag ärnade ställa bygg -
ningen emot östern då jag feck utsigt öfwer
Prostens Skenmor gärde, och långs efter
Östra Backens stora gata; samt såg alla kom -
mande och farande så wäl derifrån, som ock
efter Degerfors wägen allt ned till Be fall -
ningsMans Bergstedts gård. Rum åt uthu -
 sen hade jag utsedt straxt norrom på en li -
ten, men lagom stor stenkulle; mycket tjen -
lig dertill. Men förnämsta förmån här war en
ganska skön åkerjord till kryddgårdar på tre
sidor om mangården; och belägen icke långt
ifrån Fru Nordlunds och vice Pastor Hägg -
ströms gårdar, och ifrån Kyrkan unge fär lika
med den sistnämndes. Då nu icke bättre
fans, hugfäldes jag för detta stället, och geck
till Prosten och begärde få bygga der; hwil -
ket han efter några frågor om stället änte -

ligen biföll; mig till mycken glädje. Jag tog
så Kyrkowäktaren Bjur med mig, för att wisa
honom huru han skulle hugga bort sko gen
och rödja ren platsen, det han lofte göra,
hwarefter jag reste glad hemm.

Efter några dagar reste jag åter dit upp för
att widare bestyra om saken, Då jag af Pros -
ten Hofverberg blef tillsagd att jag icke skulle
få bygga någon gård i hans beteshage. Jag blef
helt förwånad och bad att om möje ligt wore
få trygga mig wid hans första löfte; men han
swarte: ”Jag behöfwer alltför wäl mitt lilla
bete åt mina kretur;” och deruti hade han
mycket rätt; så att jag förra gången till och
med undrade på, att han så lätt gaf sitt bifall
dertill. I medlertid hade wäl hans Son eller
någon af hans husfolk på mint ho nom om
betets nödwändighet, då han fant sig befogad
att återtaga sitt löfte. – Ach tänkte jag der -
wid: det tycks såsom man icke skulle wilja
tillåta mig att bo på jorden med dem.

11:o Nu återstod således blott ett enda
ställe der jag med någorlunda hugnad kunde
bygga en gård. Prostens omnämnde Sken -
mor gärde war afdelt i twenne afdelningar;
längst norr war något litet odlat och dubbelt
så mycket längst söderut. Midt emellan dessa
twå ställen war en liten torr sandig skoggs
plan, bewäxt med små tallskog mycket tjen -
lig att bygga på, hwilken plan, oduglig till
åker, endast derföre war innom åker gärdet,
för att kunna bespara gjärdesgårdar, som nu
feck gå ända fram, i det stället han hade an -
nars blifwit mångfalldigt längre. Således
kunde denna plan anses såsom belägen på
utmarken. Här tillät Prosten mig änteligen
att få bygga min gård. Stället tyktes wäl wara
något bakom såsom beläget nära wästra än -
dan af Östra Backen; men det låg fritt och
enstaka, hade godt utrymme, med en jämn
och stadig plan; och om icke med wacker
utsigt, så dock rymlig och utsträkt, söröfwer
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Skenmor gärdet och öfwer storbron och
Wästra Backen, som icke härifrån syntes så
alltför obehaglig, allt till den södra, höga och
mycket branta Elfs backen, och sedan till
Röbäcks bergen; men sjelfwa Elfswattnet såg
jag icke. Jag war dock icke skild ifrån folk
och nå grannar; utan hade nästan lika långt
till alla och ifrån Kyrkan obetydligt längre
än v: Past: Häggström Likaledes nästan likaså
wäl belägen; ty utom wästra Sockens all -
moge, som först träffade hans gård, så war
det nästan likaså lämpeligt för alla andra, att
söka mig, som honom hellst för dem, som
bodde wid Östra= eller Degerfors wägen,
hwilka alla skulle köra tätt inwid min gård.
Således hade jag wist icke tappat på bytet
emot förra stället mer än att jag för intet
måste betala 24. sk: för Bjurens skoggs ut -
huggning och rödning på förra stället. Äf -
wen anmodades han nu att uprödja den nya
tomten hwilket han ock gjorde. Likaledes
hade jag den förmån af detta stället, att det
låg nära till min kappellans gärda, norra
Skenmorgärdet.

Nu uppstod andra frågan, som war hwar ifrån
jag skulle få byggnings ämnen till gården?
Pengar hade jag allsinga. Och lika ledes hade
jag föresatt mig, att icke begära af dem det
minsta biträde, eftersom de, såsom pag: 581.
d: Bok: är sagt, icke wille ge mig röster der -
före, att de fruktade, det de skulle nödgas
bygga gård åt mig, eftersom jag war för fattig
att bygga honom sjelf. Jag wille nu wisa att
jag icke wille, knekta eller tigga af dem deras
hjelp, wälwilja och biträde för intet. För det
första hade jag fått höra, att i Strand war en
ny stuga till salu; jag reste der före dit i afsigt
att köpa den. Wid ankomsten dit fick jag
höra, att ägaren icke mera bodde där, utan i
Hössjö by, en Mil söderom. Stu gan, som be -
stod af ett rum och en förstugu kammare,

war wäl ny men war nedlagd, och hade legat
så i 2 a 3. år och war deraf icke blifwen bättre,
utan war åtminstone till ut seendet försäm -
rad. Om jag nu derföre icke wille hafwa rest
förgäfwes, så nödgades jag också resa till Hös -
sjö. Jag betingade mig en häst och en skjuts -
gosse, som dock icke kände wägen längre än
till Rödtjern, som låg midt emellan dessa by -
ar. Wägen war blott en dålig ridwäg som dock
till Rödtjern geck nå gor lunda an. Der för -
frågte wi oss om den återstående wä gen, som
sades icke wara wildsam; utan ligga tätt bre -
dewid Myran, som ifrån Rötjern strökfram
söderut ända till Hössjö bys ängar långs efter
en djup dal. Jag fortsatte ritten, på en ussel
och smal gångstig, som ofta war öfwerfäld af
wind fällen, och så trång, att jag ofta hade all
mö da, att kunna förwara mina ben att icke
bräckas eller skadas emot trä stammarna. Ef -
ter att hafwa ridit wid pass halfwa wägen,
krökte wägen sig wästerut öf wer myran, som
på det stället icke war syn nerligen bred. Så
snart wi kommo öfwer myran, delte sig wä -
gen i twenne likadana gångstigar, och som
de, som skulle beskrifwa oss wägen icke ha -
de nämnt ett ord om en sådan wägens del  -
ning, så stodo wi der hellt wilrådiga hwil -
kendera wi borde följa. Den ena lopp syd wäst
ut öfwer ett berg, men den andra söder ut tätt
inunder berget. Af den kännedom jag sedan
för gammalt hade om Hössjö bys läge (Se pag:
116. 3:dje Boken) nämligen, att byn låg tätt
under berget; men wästerom deras inägor,
och ifrån byn geck en wäg wästerut öfwer
den stora, höga och bre da skogs back en, och
som jag nu trodde mig wara wäster om myran
ifrån Rötjern, således på samma sida af henne
som Hössjö by, så gjorde jag den slutsats, att
wägen öfwer ber get låg wäs ter ut in i skogen,
kanske till några fäbodar, och deremot den,
som låg söderut under bergets östra sida, bor -
de således leda bus på Hössjö By. Och om det
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icke wore rätt, så bor de den skogsbacke jag
nu åtföljde, nöd wän dig ligga österom Byns
ägor, då jag till slut skulle komma på byns
Kyrkowäg, som låg twärt öfwer denna backe
midtför byn. En ligit denna uträkning walde
jag den gång stigen, som låg söderut. Efter att
hafwa ridit ett godt stycke fant jag att gång -
stigen blef allt sämre och sämre, och till slut
blef han alldeles all, då jag befant mig midt i
wilda skogen på ett okänt ställe der jag med
ytters ta möda kunde slippa fram för stenar
och windfällen, eller wahlbråta,88 som låg öf -
wer allt, nästan som förhuggningar. Då först
märk te jag, att jag hade tagit den orätta wä -
gen. Orsaken till mistaget war, att jag icke
märkte, att myran, som kom ifrån Rötjern
delte sig i twenne delar litet förr än wi kom -
mo till det omnämnde berget, så att den bre -
dare delen lopp wästerom berget till Hös sjö
och den smalare, som wi redo öfwer, ös ter om
det samma till Kasamark. Hade jag ob ser -
verat denna delning, som jag icke kun de se
för den tjocka skogen skull, så hade jag helt
wist walt den rätta wägen öfwer berget. Altså
war min uträkning i hufwud saken rik tig. Jag
fortfor dock att i tjocka skogen leta mig fram
efter samma kosa; och lycka war, att det ännu
icke hade hunnit blifwa mörkt, så att jag
kun de se att leta mig fram igenom denna
oländiga marken, då landet, efter nå gon tids
ridt enteligen blef bättre, då jag ock så sedan
snart nog, träffade på en gång stig, som blef
allt bättre och bättre, och som sträkte sig
långs efter den högsta skogs back en, som jag
då först märkte war den som strök fram ös -
ter om Hössjö by; ty jag kunde nu se både da -
len och den stora breda backen der wäster -
om. Jag hölt så wägen fram och kom, som jag
wäntade, riktigt på byns kyrko wäg; hwarefter
jag icke mera kunde fara wil  se.

Der i byn träffade jag ägaren till stugan i
Strand, som jag ämnade till stall och stals -

lider, af hwilken jag köpte henne för 22. R:D:
och han war swår att öfwerenskomma med.
Pengar lånte jag sedan och betalte honom.
Han hette Anders Lars son Forsén. 

I Strand betingade jag också 83. timmer -
stockar, hwilkas betalning skulle afräknas på
min blifwande Lön till wintern; ty på det
sättet betalte jag allt wirke som betingades i
flera byar, såsom ock framforslandet af de
upköpta husen. I Röbäck köpte jag en stolp -
boda, för 14. R:D: och i Ansmark en stuga till
hölada för 8. R:D: Och der betingade jag 40.
timmer stockar och 80. gålfwedträn. 

Derefter gjorde jag en resa med min Far
till Bösta by för att bese en byggning der -
städes, som jag icke tyckte om; ty blef intet
köp gjort om henne. Häst dit och dädan leg -
de jag af Pehr Lars son i Skrafvelsjön, med
hwilken jag kom i någon disputering om
skjutsen, som war nog dyr; men jag måtte
dock betala honom hwad han begärde. Det
war natt då wi återkommo till honom, och
de lågo, men stego icke upp att blåsa upp alt,
hwarföre jag i mörkret hade yttersta möda
att skilja sedlarne åt, för att icke ge mer eller
mindre än som begärt war; och af den man -
nens sträfwa tal lärde jag känna honom icke
på den bästa sidan.

På frusen mark reste jag 2 ./2. mil till Taf -
velsjön; och måste der wänta till qwellen för
att få träffa samtelige grannarna. I med lertid
lånte jag en lodbössa, geck till skogs och sköt
bom på en hjerp; flera foglar såg jag icke, ej
eller wille jag gå så långt in i skogen. Här
betingade jag mig en stor timmerstock af
hwar och en; och det war gifwit, att wid så -
dana tillfällen allestädes, måste jag hafwa
bränwin med, som bäst kunde tala för mig.
Hos långa Pehr Olofs son blef jag anwist att,
efter deras inbördes tur, hafwa mitt härbär -
ge; ett ställe som hwarken ianseende till fol -
ket eller snyggheten war det bästa. På åter -
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resan betingade jag mig i Hissjön ett lass
smärre timmer af hwar och en; likaledes 
i Flurkmark och Håkmark. Sedermera till
win tern betingade jag, i somliga byar, bräder,
i andra näfwer, i andra tegel och såwidare;
till dess jag tilltrodde mig hafwa någorlunda
tillräckligt ämnes wirke.

På alla ställen tillsade jag, att, då de an -
komme till tomten med sina lass, skulle de
först anmäla sig hos BefallningsMan Fredr:
Berg sted, som skulle uppskrifwa hwad hwar
och en hade fört fram, så wäl till min som
deras efterrättelse och säkerhet.

Ett bref ifrån Swärfar underrättade oss om
följande.

”Att det förledne Söndag, den 13. Novem -
ber, Lyste första gången till Ekten skap för
Min dotter Babba Greta och Fendrik Eden -
qvist, lärer wara dig och din Kära Lisa Cajsa
noti ficerat. Jag får nu nämna, att dagen till
wig sell är utsatt till den 1. December näst -
kom mande, som är en Thorsdag; således är
wår gemensamma anhållan, det du och din
kära gumma, täktes med Eder när wa relse,
hugna brudparet och Kära Föräldrar, och
derföre så tidigt resa hem ifrån, att I, da gen
förut, kun na tidigt wara här på Ny byn!” Det
öfriga war blott Kommissioner.

Emot slutet af Månaden kom åter bref,
som förnyade bjudningen, och föröfrigit an -
geck några Kommissioner.

Twenne bref ifrån Swåger Nils Jacob in -
ne höllo, utom wanliga Kommissioner, att de
hade warit resta till Nybyn för att fira Lys -
nings kalaset derstädes, samt böd oss till sig
wid wår resa till brölloppet, för att sedan föl -
jas till Nybyn.

Ett tredje bref fecks i December af ingen
synnerlig betydenhet.

En qwäll, när jag kom i köket, såg jag der

Borgaren Jacob Stålbergs hustru, som satt på
en kista; hon såg mig mycket förtrykt och
orolig ut. Jag geck ut på gården och kom in
igen, och hon satt ännu qwar på sitt ställe,
utan att säga någon ting. Och som jag trod -
de, att hon wille tala med hustrun eller nå -
gon af Pigorna, så geck jag i mitt rum; tän -
kandes: Om hon will tala med mig, så låter
hon wäl höra af sig, eller anmäler sådant; –
men jag hörde icke något widare derom. Jag
geck så i köket igen; men då war hon bort -
gången. Jag frågte då alla i huset, om hon
ha de sagt åt någon hwad hon wille? och alla
swarade, att hon allsintet hade sagt derom;
utan att hon, efter en stunds stilla sittande,
hade gått bort utan att säga något; förmo -
deligen, tillade de, wille hon tala med Herr
Magistern, men kanske war så blyg och rädd,
att hon det icke wågade. Jag ångrade då hö -
geligen, att jag icke sjelf talte henne till, och
kallade henne in i min kammare; ty såwida
hon såg mig icke allenast sorgse: utan ock
högst förwirrad ut, så måtte hon säkert haf -
wa welat tala med mig, men feck, i sin oro,
icke upp mun, att säga ett ord derom. Jag
feck sedan höra, att hennes man skulle wara
ganska elak emot henne, så att han icke alle -
nast war henne otrogen, utan också hante  -
rade och bemötte Henne rätt illa, hwilket jag
ej gärna wille tro om honom. Jag wäntade,
att hon någon gång skulle återkomma, men
hon kom icke mera till mig.

Enligit bjudningen reste wi till Swärför -
äldrarna för att fira Swägerskans bröllop, och
anlände wi dit den sista November. Bröllops -
dagen wid middags tiden war brudgummen
ännu icke ankommen ifrån sitt hemm Ture -
berg i Gumboda, ehuru wägen war blott net -
to 3/4. mil, hwarföre bruden började blifwa
något orolig och bekymrad, som icke war
under. Wi wäntade till klocka 3. och något
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deröfwer och han war dock ännu icke an -
kommen, hwaröfwer bruden började gråta,
och wi alla wiste icke hwad wi skulle tänka
derom. Swåger Nils Jacob yttrade sig då half
gäckande: ”Intet är det annat, än att han icke
så snart kan slita sig ifrån sina slädar, höflar
och sitt snickeri; ty det wore för honom
mycket förlorat, om han också en sådan dag,
eller sjelfwa brölops dagen, aldeles icke skul -
le få hantera höflar och sågar.” Så hade jag
wist icke kunnat förhålla mig emot min blif -
wande brud, att just på Hennes förnämsta
glädje dag, sätta henne i ett sådant bryderi
och sorg; ty det såg just så ut, som han aldrig
tänkte komma; till det minsta kunde wi
tänka, att honom hade händt någon olycka
att han icke kunde komma. Änteligen an -
lände han i högönskelig wälmåga; och när
både bruden och wi andra förebrådde ho -
nom hans långa uteblifwande; swarte han:
”hwad skulle jag göra här förr, det är ju tids
nog nu, ännu är ju en half timma qwar till
den utsatte tiden.” – Och då bruden sade:
”du har ej kommit ihog att du så ömt har
bedröfwat mig;” så swarte han: ”hwad war
det nödigt att du deröfwer skulle sörja, nog
borde du wäl weta, att jag i alla fall skulle
komma och så länge tiden icke war inne, så
borde du trygt gifwa dig tilfreds.” &c: Läsa -
ren finner utan twifwel, att hans lynne war
philosophiskt, och att han ej war för curia -
lier, utan ansåg sådant för småsaker.

Straxt derefter förrättades wigseln, så
snart nemligen alla gästerna woro komna.
Och som min hustru tyckte, att just ingen
bekymrade sig om tillredningen och tillrust -
ningen till hwad som borde wara, och till
mål tiden; så såg hon sig nödsakad, att ehuru
blott gäst, sjelfmant åtaga sig bestyret om allt
sådant, ty Swärmor började blifwa gam mal,
och war således nu mera icke så driftig som
förr; och bruden hade, både förr och efter

wigseln, hellt annat att tänka på. Cou sin Erik
Turdfjäll, som war qwick och fintlig till allt,
hade imedlertid, utan för fönstren anstält, i
ett litet skåp, en transparent eller brudparets
sammanbundna namn bokstäf wer i papp,
som lyste grant i mörkrett hela qwällen; Li -
kaledes lät han också flera raketer swärma
utanföre fönstren, allt till att så mycket mera
förhöja och förhärliga högtid ligheten. Ingen
dans anstältes, hwarföre de öfriga frem -
mande icke så allt för sent på qwellen togo
afsked och reste hwar och en till sitt, men
alla wi, som woro husets barn, förblefwo alla
qwar äfwen hela följande da gar.

Då war ingen annan utom gården ifrån bju -
den, än Morbror Widmark och hans Fru. När
wi skulle spisa middag satte wi oss alla till
bords, utan någon rang ordning, hwar och en
der han kom åt. Efter att hafwa en god stund
spisat war det någon af sällskapet, som an -
märkte följande: ”Si bröder: oaktat wi satte
oss till bords utan något wal af ställe, så är det
dock märkwärdigt, att wi alla sitta par tals,
hwar och en wid sin maka.” Detta wäkte allas
wår uppmärksamhet; och funno, wid efter -
seen det, att så i sanning war, som både för -
und rade och gjorde oss ännu mera glada och
förnögda. Ty wid ena bordsändan satt Swär -
far och Swärmor, dernäst till höger Morbror
Widmark och hans Fru; till wänster åter eller
öfwerom bordet Swåger Nils Jacob och hans
Fru, så Swåger Johan Petter med sin Fäste mö,
en Mademoiselle Lisette West man ifrån Pi -
teå, hwilket äktenskap också säkert war af -
slutadt, dernäst jag och min hustru, och för
andra bordsändan suto de ny gifta; och ne -
danföre bordet ungdomen Swä gerskan  Eva
och Cousin Erik, och sist brede wid Mos ter
Widmark suto båda mina små barn; Och
hwad som ännu mera ökade den na säll sam -
het war, att hwarje par satt i den ordning som
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slägtens och barnens i huset ål der ut wiste,
hwilket alt ansågs såsom ett godt omen eller
såsom en synnerlig skickelse och icke litet
bidrog till wår glädje och för nö jelse. Samma
ordning wid bordet bibe höllo wi sedan med
flit så länge wi der woro till sammans. Äfwen
ock inträffade, att hwar je fruntimmer satt
till höger om sin moitie till och med barnen.

Efter att hafwa roat oss några dagar till -
sammans hos Swärföräldrarna, reste wi hwar
och en hemm till sitt, och straxt efter hem -
komsten fälde hustrun sitt omdöme om bröl -
loppet, och hwad hon derwid hade att an -
märka; nemligen: utom det att det förtröt
hen ne, att hon sjelf måste, ehuru bjuden gäst,
börja rusta med tillrednings anstalterna, som
ifrån början woro så lama, om annars icke
hela högtidligheten skulle derigenom blifwa
föraktlig, eller blifwa skäligt åtal underkas -
tad, så mistykte hon också, och det icke alde -
les utan skäl, att detta brölloppet i flera af -
seenden, war wida mera tilltagit i högtid  -
ligheter än wid hennes egit bröllop. – ”Man
fjäskade icke så mycket för oss” sade hon,
”som nu wid denna min Systers bröllop.” &c:
Jag mins nu icke mera hwaruti denna manna
mån i allt bestod; Det war då åtminstone
först i winer och pounch &c: och hwarje -
handa annat, som jag icke nu mera kan min -
nas. Derwid swarte jag: ”Ja min Wän, detta
samma har också jag i tysthet anmärkt, men
har icke welat yttra mig derom; men efter -
som Du sjelf nämner derom, så har äfwen jag
icke kunnat undgå att göra samma jäm fö -
relse; det är wäl derföre att denna Mågen är
Officer men jag är blott en fattig Stads Cap -
pellan. Jag har aldrig i mitt indre klandrat
eller ännu klandrar wårt bröllop, utan har
warit och ännu är ganska nögd dermed, om
det ock hade warit, mindre; men jag har dock
icke kunnat undgå att märka åtskillnaden.

Jag har tegat och icke welat nämna ett ord
derom, icke en gång för dig; ty jag har tykt,
att det icke anstod mig, att låta märka något
misnöje; och klokt hafwer äfwen du gjort,
som icke har nämnt något derom förr än nu;
ty sådant hade blott warit att förstöra den
allmänna glädjen, och såra Swärföräldrarna;
samt få en nota på oss af de öfriga Syskonen;
derföre är det bäst, att wi söka förglömma
alltsammans; ty det är hellt säkert och wist
att hwad Swärföräldrarna då gjorde, för oss,
det gjorde de af ren kärlek och wälwilja, efter
sin då warande förmåga, derföre låt oss för -
gäta detta och icke misunna de nygifta detta
lilla företrädet.” Min hustru fant sig lätt här -
uti, och snart nog förglömde wi hela saken.

Wid wår hemresa togo wi ock wår lilla dotter
Anna Greta med oss, eller ock fölgde hon
med Swägerskan Eva, som icke långt deref -
ter kom till oss och bodde hos oss en liten tid.
En middag under det wi spisade tog An na
Greta sig före att flera gångor än stiga ned
ifrån sin stol wid bordet och än stiga upp
igen, under måltiden; detta ansåg jag som
något sjelfswåld; ty steg jag upp, fattade i
barnet, och lyftade henne åter på stolen med
någon hetta; sägandes ”Du skall alltid sitta
stilla wid bordet så länge du äter.” Härwid
yttrade sig Swägerskan Eva: att jag icke bor -
de wara så sträng med barnet. – Derpå swar -
te jag: ”Hon bör lära sig att sitta stilla wid
bordet så länge man äter; det är oartigt, att så
der hålla på att klifwa upp och ned, af och på
stolen; hon har nog tid sitta stilla, så länge wi
sitta wid bordet, hon är redan så stor, att hon
bör weta det.” Dock ångrade jag, innom mig
sjelf, min wista hetta derwid, och tänk te: nog
hade jag wäl både bort och kunnat rätta bar -
net på litet saktmodigare sätt; men sinnet
stack mig så hastigt, jag wet icke hu ru, så att
jag för ögnablicket icke kunde häj da mig.
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Det tyktes af detta flickans förhållande, att
hon hos Morfar och Mormor hade haft för
mycken frihet och kanskje något sjelfswåld;
Men det war wäl dock icke alldeles så. Wist
war Morfar mycket god och eftergifwen,
samt öfwerseende med barnen; men han
tillät dem icke ändock någon oar tighet, utan
rättade dem altid wänligt, men ock alfwar -
samt; Mormor åter hade så myck et att be -
styra, att hon icke hant stort att befatta sig
med barnen och deras agande. Swägerskan
Babba åter war alltför god med dem, hon
nändes icke säga ett ord åt dem med någon
alfwarsamhet; ännu mindre att röra wid dem
med någon aga; sådant såg jag sjelf när jag
någon gång war der, då hon ofta geck och bar
flickan på armen; Då jag ock sade en gång
till Henne: ”Kära Swägerska: skäm intet bort
barnet, med sin flathet och alltför öfwer -
flödiga godhet; Hwarföre skall hon wänja
henne att bära henne så mycket? hon är så
stor den der nu, att hon har tid att gå sjelf då
hon får följa sin Moster.” – ”Ja” mente hon:
”huru kan jag annat, när hon är så besked -
lig?” &c: Så att, om hon hade fått hafwa
bar nen allena, så hade hon säkert skämt bort
dem. Men tackade Swägerskan Eva; ty fast
hon också hölt åf barnen, så war hon den en -
da som nändes aga dem när det behöfdes,
och hölt dem äfwen dessutom i ordning,
som jag sedan feck höra, hwarföre jag tacka -
de henne uppriktigt när jag dernest råkade
henne.

Sedermera feck jag också weta hwad stor nåd
Gud, en winter gjorde med barnet, som på
följande sätt frelste Hennes lif. Barnet blef
en qwäll sömnigt och wille i säng, hon låg
alltid med sin Moster Babba i windskam -
maren; Men Moster hade då ännu icke tid
att gå i säng, utan ger barnet åt Pigan, med
befallning att bära upp barnet, kläda åf hen -

ne och lägga henne att sofwa. Pigan tager så
barnet med sig och en ljusstump i den ena
handen och går upp i kammaren; Men som
tjenstefolket meren dels äro tanklösa, så hade
hon icke tagit någon ljusstake med sig, hwar -
före hon war nödsakad att sätta ljuset mot
en spegellåda på bordet, och för att så myck -
et bättre få det att stå, så tog hon en liten
tröja som låg bredewid och lindade den om -
kring ljuset och spegeln. Hon lägger så i säng
flickan, som somnar straxt, och går derifrån,
men glömmer åf ljuset, som hon låter stå
qwar och brinna. Det war först efter 1. a 2.
timmar som Swägerskan blir färdig att gå i
säng, som, då hon kommer upp i kammaren,
fin ner honom full med rök; men ser icke till
nå gon eld. Ljuset hade warit kort, som, då
det blef allt, brände upp tröjan, hörnet af
spegellådan och en silkes halsduk, som låg
der bre dewid, samt brände en ./2. tums grop
i bor det och fönsterposten 1. a. högst 2. tum
ifrån gardinen, och oaktat det syntes, att det
hade warit låga eld, så hade dock allt sam -
mans slocknat af sig sjelft. Wid undersök -
ningen finner Swägerskan snart orsaken till
röken och blifwer högst förwånad. War icke
detta ett märkeligt prof af guds försyn och
hans heliga änglars wård! hwarföre man icke
nog kan prisa honom. Ty lät wara att den
myck na och tjocka röken war en naturlig
orsak till eldens qwäfwande och fullkomliga
utslock nande, så war det dock en stor Guds
nåd, att denna tillämnade swåra olyckan så i
tid kun de förekommas; en olycka, som hade
blifwit för oss, Swärföräldrarne, och Sysko -
nen en den smärtefullaste sorg.

En dag af dessa sista åren, då jag war hos
Rådman Granström, beklagade han sig öf wer
sin Sty Son Olof Kröger, som hade blifwit så
liderlig både med horeri och i dryck om, och
wille han, fast på långt håll, tillwita oss Pres -
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terskapet skulden dertill, i den mån wi icke i
tid hade warnat och bestraffat ho nom. Men
jag mente, att det ofta är för sent för Presten
att rätta sådant; ty ofta får man ej derom förr
kunskap, än då först när saken är ohjelpelig.
Jag tänkte dock derwid, ehuru jag ej wille
säga något för att icke såra eller stöta honom,
som kanske mindre war orsa ken dertill än
hans Fru: Här borde de sjelfwa se följden och
frukten af, att hafwa hindrat honom att gifta
sig; ty såsom upptagen i hu set såsom Com -
pagnion i handeln under ett firma, wille de
icke att han skulle gifta sig, såsom wanligit
plär wara; är det då un derligt att denne, ifrån
natturens och Guds för un nade heligaste rätt
till en lycklig äkta före  ning på jorden, ute -
slutne enteligen för fal ler till lösaktighet och
sedan till fylleri och blir till slut en för -
derfwad och onyttig menni  ska; blott derföre,
att en liten sking ring i boet och någon rubb -
ning måste ske om den and ra Compagnon
skulle gifta sig; hwarpå jag i Umeå Stad hade
flera olyckliga och be dröf liga wedermälen.
Ty Kröger war icke den enda, som af en sådan
orsak hade blifwit odug lingar; utan också en
Norström, en Olof Rets med flera; derföre
war jag i detta af se endet alltid misnögd med
sådan Compag nieskap. Och sällan hafwa de
blif wit lång lifwade; så ock Ol: Kröger som
dog efter få år.

Straxt på Nyåret feck jag ett litet Kommis -
sions bref ifrån Morbror Widmark för att till
hans Brors dotter öfwerlämna en liten Ny -
års gåfwa af 2. R:D: med löfte om litet mera
understöd framdeles.

Nu företog jag mig åter sådana resor, som
omtalade äro pag: 633. denna Boken för att
betinga mig materialier till min nya gård. I
Brattby hade jag uppköpt en gammal bygg -
ning, som skulle anwändas till bryggstuga

och gårdboda. Jag måste derföre nu resa dit,
för att betinga dem som skulle nedtaga bygg -
ningen och sedan forssla henne hem till min
utwalda gårds tomt. Mitt qwarter tog jag hos
Fredrik Hindriks son i Brattby och med hans
häst gjorde jag derifrån flera resor till alla
deromkring liggande byar, Brån, Strand, Berg
och Gubböle. Och som jag icke kunde få rå -
ka husbönderna förr än om qwäl larna, så -
wi da de om dagarna woro borta i skogen el -
ler i sina körslor, så måste jag hwar je ef -
ter  middag resa till någon af dessa byar, men
körde altid om qwällarna tillbaka till mitt
qwarter, således måste jag dröja der wist 3.
dygn. Igenom ett sådant bemödande feck jag
dem änteligen att lofwa, att hemföra åt mig
2. lass hwardera.

Hela dagarna dessemellan hade jag ledighet,
och då ibland läste i någon bok som jag hade
med mig, eller ock åtföljde jag wärden i hans
smidja för att se huru han smidde lod bössor;
ty han war en mycket snäll böss smed, och
som jag alltid war angelägen att se allahanda
okända göromål, så war jag också nu nyfiken
att se huru bössor förfärdigades. Och jag
mås te tillstå, att jag med mycket nöje såg
derpå; och jag förundrade mig högeligen öf -
wer hans utmärkta färdighet i detta arbete.
I synnerhet frapperade mig hans skarpa och
säkra syn, att in i böss=pipan så wäl kunna
se dess bugter och små krokar, när han skulle
rätta bössan, som jag omöjeligen kunde se,
oaktat han pekade på stället der kroken war.
Och innan dagens slut hade han bössan fär -
dig, och stocken på henne gjorde han om
qwällen; och allt geck ganska fort och fermt.
Jag gjorde ock sedan några sådana resor åt
andra håll i samma ärende.

Twenne bref ifrån Swärfar innehöllo Kom -
mis sioner, och lofte han ock sända mig en
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skrinda hö, samt att de alla och min lilla
Jonas Gustaf mådde wäl och dessutom: –
”Anna Greta lärer nu glömt oss här på Ny -
byn, sedan hon fått komma hemm till sina
Föräldrar och småbröderna; hennes dock -
saker skola, wid tillfälle sändas henne åter.”
I dessa få ord lyser hans lifliga kärlek till
hans lilla dotter dotter; och hans omtanka
om henne.

Swåger Nils Jacob och dess Fru Swägerskan
Elsa, woro nu komna till oss, och bodde hos
oss några dagar. Pag: 543. Denna Boken har
jag anfört hurudant omdöme min hustru och
hennes Systrar hade om denna Sin Swä -
gerska; och ibland annat att Hon tyktes wara
nog kall för sin Man. När de då hade lagt sig
en qwell så geck min hustru in i kammaren
till dem; och som Hon såg att Swägerskan
hade straxt wändt sig ifrån sin man, så tog
hon sig före, att lära henne ligga med sin
Man; och när jag hörde något sådant war på
färde, så geck också jag i dörren för att se hu -
ru sådant skulle tillgå. Hustrun tilltalte Hen -
ne ungefär som följer: ”Nej Kära Swä gers ka
detta passar icke braf: intet bör hon så der
wända ryggen åt sin man genast; hon bör wi -
sa, att hon håller åf och älskar honom. Nej,
wänd sig om och tag gubben på armen och
ge honom en kyss; si det skall se mycket bätt -
re ut.” Swägerskan låddes i början icke wilja
höra på det örat, men min hustru släp te Hen -
ne icke förr än hon måste wända sig till sin
man; då min hustru fortfor: ”si så ja: det der
ser något likt ut, eller som det bör wa ra.”
Hwarken Swåger eller Swägerskan sade ett
ord derwid; utan de lydde som goda barn. Jag
teg också, och fast än hustrun sade detta med
en glad ton dels på alfware dels på skämt, så
fruktade jag dock att Swägerskan skulle blif -
wa stödt eller mycket misnögd på hustrun;
men sådant syntes eller hördes icke utaf.

Härwid tänkte jag för mig sjelf: huru kan du
wara så dristig att sjunga en sådan wisa. 

Men för min del: du kommer intet ihog
huru du sjelf i början förhölt dig emot mig.
Men för alltid teg jag med sådant. 

Det war sant, att Swägerskan, i början myck -
et ung hade anlag, att blifwa en dålig Fru och
en förderfwad menniska; Men lyckan war 1:o
att Hennes Mor dog; ty förut hölt hon sig
hellt och hållit till henne och satte all sin lit
till henne; men sin man sattes nästan hellt
och hållet åsido. Men ifrån den stunden blef
hon en hel annan menniska; ty hon hade då
ingen annan att hålla sig till än sin Man,
(Hennes Mostrar woro då icke ännu i huset.)
honom måste hon rådfråga i allt, och hennes
förtroende och tillgifwenhet för honom till -
wäxte dageligen derigenom. Det mästa bi -
drog dock härtill 2:o att hon hade ett ganska
godt och böjligt sinnelag; och som hon war
ung och kände sig wara oförfaren i allt, så lät
hon lätt lära sig och war böjelig till allt hwad
Hennes Man underwiste henne om. 3:o War
ock Swåger en ganska klok karl, som förstod,
att med lempa och äfwen nödig alfwar sam -
het, samt ömhet och kärlek hand leda sin
unga hustru, som war, som sagt är; mycket
godsint; men wist icke hwad man kallar ett
godt får, utan twärtom klok och en wettig
menniska. Ifrån samma tid blef hon också
arbetsam och flitig och omtänksam; ty hon
blef satt i nödwändighet dertill; då hon ingen
annan hade att lita på, och blef således en god
hushållerska. Alltså feck Swåger i Henne den
aldra bästa hustrun. – O! måtte alla nygifta af
sådana efterdömen, å ömse si dor lära, att för -
bereda sig ett lyckligt äkten skap!

Uti twenne Kommissions bref ifrån denna
min Swåger anmodar han mig i det senare,
att bort accordera åt honom 13. Tunnor korn
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för 8. R:D: Tunnan; så wille han forssla det
sjelf till Staden. Men en sådan handel blef
icke utaf; ty jag mins den icke wärksteld.

Ifrån nya Swågern Edenqvist hade jag nu
det första brefwet, som blott angick Kom -
missioner.

Swåger Jonas Gustaf i Stockholm under -
rät tade oss i bref, utom wanligt ralljeri, der -
om att han nu hade inträdt i Hofrätten, så -
som sittande ledamot, fast ännu blott såsom
vicarius, hwilket han trodde innan kort
skulle förhjelpa honom, att få blifwa Asses -
sor derstädes. Han säger sig wara nödsakad
att taga denna turen, ehuru han alldrig förr
hade tänkt derpå, eftersom han icke såg nå -
gon möjelig öppning för sig, att få blifwa
HäradsHöfdinge; Men, fortfar han: – ”Jag
fruktar, att det har den ledsamma fölgd, att
jag nästa sommar ej kan komma till Wes -
terbotten; dock skall jag bjuda till: Jag wille
så gärna se, utom allt annat, huru de nygifta
befinna sig.” (Edenqvist och Babba).

Lands Höfdingens Fru Baronessan Strom berg
war nu dödligt sjuk, och jag blef kalladt till
Henne på hennes yttersta för att skrifta Hen -
ne. Wid detta tillfället wiste sig Baron och
LandsHöfdingen ganska sorgbun den. Men
som jag ganska wäl kände hans förhål lande
emot sin Fru, wäl icke att han egen te ligen
lefde illa med Henne, men att han hade 3.
ext ra Söner med en Mademoiselle Åberg i
huset, så kunde jag ej annat än anse allt hans
lamenterande häröfwer och all hans klagan
för annat än förställning och till gjordhet,
som föreföll mig högst mishagelig; men jag
wille dock icke yttra mig någott här om; utan
lät allt sådant oanmärkt passera. 

Såwida jag wiste att Swåger Jonas Gustaf
i Stockholm hade haft mycken högaktning
för denna Baronessan, så skref jag honom ge -
nast till och underrättade honom om hennes

död och Barons derwid wisade sorg och af -
saknad samt om andra nyheter, hwarpå jag
snart feck följande swar.

=== ”Du skall hafwa mycken tack för dit
sista bref och för det försigtiga och muntra
sätt hwarpå du förstått meddela mig en wär -
kelig högst bedröflig tidning. Jag har i detta
afseende gjort min synda bekännelse i bref -
wet till din hustru; du hänwises derföre dit;
ty jag skriftar mig alltid heldre för Prestens
hustru än för honom sjelf.

Werkeligen äro icke Ume boerne långt
komne i den finare odlingen === de öfwer -
träffa snart Stockholms boerne === På ena
stället förwandlar man barnsängen till colik
och twärtom”, (Syftas utan twifwel på den
omtalta händelsen med Hertiginnan och
Prinsessan.) ”och på det andra tager Pappa
sin dotter med sig och flyttar till den till -
tänkta mågen, som ännu icke riktigt be sin -
nat sig om han skal bli måg eller ej.” (Ba ron
Stromberg, som reste med sin älsta dot ter
Sophie till Major Knorring på Böle för att af -
sluta giftermålet.) ”Ume Tidningarna, hwil -
 kas Redacteur jag förklarar mig mycket för -
bunden, äro ganska roliga; men såsom andra
tidningsskrifware; säga ej alltid sant, och för -
stora små saker, såsom då de höggunstigt
be hagat upphöja en wiss Turdfjäll” (han
sjelf) ”till Præsident i Kong: HofRätten. Af
din hustrus bref ser jag, att Ni skall bygga ny
gård: Wasserra! det måste blifwa förträffligt,
med sin särskilta kammare för herr skogs -
Domaren”, (Han sjelf, som reste hwarje som -
mar såsom Afwittrings domare.) ”så att
hwarken Pehr eller Påhl stör honom i sin
sömn; Men nu tycker jag wäl, att min orden -
teliga Swåger” (jag sjelf) ”också får försöka
att wara skyldig så mycket att talet kommer
att bestå af 3. siffror, hwartill han aldrig för -
ut har hunnit, men det kommer wäl åter
med procent. Fast så har jag trodt länge, och
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nu tror jag snart ingen ting.” Sedan Kom mis -
sioner.

Det war sant, förut hant min skuld knapt
någon gång till 100. R:D: Men sedan wäl öf -
wer; men sällan öfwer 200. R:D:

Ifrån Swåger Nils Jacob bekom jag 3:ne
Kommissions bref; men i det tredje, såwida
hans och min hustrus fattiga Slägtinge Zet -
terströms Enka war blefwen död, anmodade
han mig, att emottaga den yngre af hennes
omyndiga döttrar, en liten tid, hwarefter,
wid lägligt tilfälle, han wille låta hemta hen -
ne till sig; den äldre kunde bo qwar, till dess
han kunde förmå någon annan att emottaga
Henne.

Så jag gjorde; och snart feck jag lämpelig
lägenhet att afsända henne till Swåger, som
hade henne hos sig några år till dess hon blef
gift med en under offiser. Såwida dessa båda
flickor woro omkring 12. a 14. år, så kunde
ock den äldre, såsom hjelp och spring flicka
få ställe att wara på tills widare. I medlertid,
såwida de woro min hustrus slägtingar, så
blef jag anförtrod, att hålla boupptekning på
Modrens lilla qwarlåtenskap, biträd af en
wederbörlig wärderings man; hwarefter jag
lät på Auction försälja alltsammans barnen
emellan, och öfwersände den yngres lott till
Swåger Nils Jacob och den äldre feck ock sin
del sig till godo.

Likaledes feck jag tre Komissions bref ifrån
Swåger Edenqvist, hwarjämte han i det för -
s ta skrifwer: ”Lilla Jonas talar nu rätt braf.”
Denna underrättelsen war oss ganska hug -
nan de, så wida det drog långt ut innan han
började kunna tala något litet, och talte han
allt tills nu ganska dåligt, så mycket mera
glädjefult war det för oss såsom hans För -
äldrar, att få höra, att han nu hade uppnåt en
fullkomlig förbättring. I det andra brefwet

lofte han sända mig en höskrinda, som kom
mig mycket wäl till pass, som deraf war så
mycket i behof.

En Student Hårdh hade loft mig prediko=
hjelp till första Bönedagen; men nu feck jag
bref ifrån honom, att han icke kunde full -
göra sitt löfte för en hastig påkommen
nödwändig resa skull. Härwid får jag göra
den anmärkningen, att sådant hände mig
ofta, så att, då jag någon gång sökte få någon
help eller ledighet i mina trägna göromål, så
merendels föreföll någon omständighet,
som hindrade sådant, så att det såg ut, såsom
ödet hade fast beslutit, att jag i alla fall måste
predika sjelf, oaktat undfågna säkra löften.
Eller likasom Herren Gud hade welat säga:
Jag hafwer satt dig hit till en lärare; du skall
predika sjelf hwad jag befaller dig, och icke
lita på lego=herdar.

Wår slägtinge Cattrina Albertina Rein, förut
Jungfru Lemke i Wasa, gift med en skoma -
kare, skref oss nu till, och berättade om sina
2:ne barn och deras död. Likaledes att Min
hustrus Cousine Anna Greta Widmark war
kommen ifrån Uleåborg dit och hade bodt
någon tid hos dem; men nu flyttat till en
annan slägtinge i Staden. Om denna Mam -
selle Widmark framdeles mera. Till slut be -
klagar hon i brefwet, att hennes man feck så
litet arbete och hade så swår utkomst, samt
frågte om det skulle löna mödan, att flytta
öfwer till Umeå. Öfwer en sådan flytt ning
woro wi ganska litet belåtna; ty wi in sågo
förut, att wi i henne skulle få ett stän digt
påhäng; derföre swarte jag, att om de icke
kunde föda sig i en så stor Stad som Wa sa, så
war det mindre möjligt i Umeå, der det war
hälften mindre folk, och skomakare nog här
förut.
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Antingen i Januarii eller denna månad kom
min Bror Anders i Stöcke till oss en Lördag
tillika med hans hustru och tyktes emot
wanligheten wara mycket tystlåtna. Wi bödo
dem att äta middag med oss; men de wille
icke; och uppå wår enträgnare bjudning,
swarte min Bror: ”det kunna wi icke göra;
emedan wi ty wärre hafwa råkat ut för en
swår sjukdom, wi komma just nu ifrån Doc -
tor Berzelius, som säger att wi hafwa vene -
riska smittan.” Wi blefwo här öfwer högst
förwånade, och frågte huru de hade kunnat
fastna för en sådan sjukdom? – ”Jo wi togo
emot, af medlidande och barmhertighet, en
fattig slägtinge Olof Anders sons dotter i
Hörne circa 8. a 10. år gammal, förleden wår,
och hennes Föräldrar, hafwe wi sedan fått
höra, hafwa haft samma sjukdom, hwaraf
barnet har blifwit smittat, utan att wi hafwa
wetat det minsta deraf förr än nyligen;
Flickan wiste mycket wäl, att hon hade en
sådan sjukdom; men hon har ej nämnt ett
ord derom af fruktan, att hon då icke skulle
få wara hos oss. Men nu, sedan wi alfwar -
samt hafwa frågt henne derom, så har hon
nödgats bekänna det.” Anders fortfor: ”Ber -
zelius säger, att utom fattig flickan så äro jag,
min lilla Son Pehr och Pigan i huset smitta -
de; men att min hustru ännu är alldeles fri
derifrån.” Detta föreföll oss underligt och
högst owäntat, att hon, som hans äkta maka,
skulle kunna wara fri när hennes man war
smittad, men det befans dock wara sanning.
Berzelius hade sagt att han säkert skulle bota
dem alla, och min Bror jämrade sig öfwer
den swåra förestående Curen, samt den dry -
ga kostna den; då jag sökte trösta honom med
Apostelens Petri ord: När I för wälgerningar
skull liden och hafwen tolamod, det är nåd för
Gudi.89 Min Bror wille häldre undergå curen
hemma i sitt hus, då de alla tre bodde afskilt
ifrån det öfriga hushållet uti stor stugan; men

lilla fattig flickan fördes på Lazarettet. Swält
curen war ännu icke känd, hwarföre Doctor
Berzelius minst hwarannan dag måtte efter -
köras, som också war mycket betung ande för
Min Bror circa 3. Månaders tid. Den wanliga
Salivations Curen nyttjades wäl; men ganska
mycket lindrad emot hwad den war i början
swår. Riktigt och fullkom ligt blefwo de alla
botade, hwarefter jag geck till Berzelius och
tackade honom för hans oförtrutna möda
och beswär, samt bad ho nom, att han om
möjeligt wore, måtte lindra kostnaden eller
priset för sitt beswär i hwad mån han det
kunde, och äfwen i den mån wisa sin godhet
emot min Bror, som han så oskyldigt hade
råkat utför detta onda, hwil ket han också
lofte göra och äfwen hölt i en god mån;
fastän Summan ändock blef nog dryg och
tryckande för min Bror, som ej ha de mycket
att wederwåga. Men nu mötte oss en ny sorg
och ett nytt bekymmer: Wi borde nämligen,
hafwa stor orsak att frukta, det äf wen wi tor -
de wara smittade af samma sjuk dom, såwida
min Bror, så ofta han hade warit hos oss, ha -
de spisat med oss; Men sålänge wi icke
märkte till det minsta af något sådant, så
gåfwo wi oss tillfreds och woro nögda; samt
låto icke eller någon förstå eller höra utaf
wår hafda farhoga.90

Wid denna tiden kom till oss en Commi -
nister Björk ifrån Burträsk Socken; en man
som jag aldrig hade sett förr, men wäl ofta
hört omtalas och beskrifwas såsom en stor
supbult, och en man af ett ganska litet mo -
raliskt wärde. Han war också nu plakat full,
och wi togo emot honom med wanlig allmän
höflighet. Han pratade en stund i sin yra;
men till slut; jag tror wid afskeds tagandet,
begärde han en kyss utaf min hustru, den
hon honom wägrade; ty hwilket anständigt
Fruntimmer skulle wäl wilja kyssa ett sådant
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nöt som han war. Öfwer detta wäggrandet
blef han hellt ond och började utfara i oti -
dig heter och owett emot min hustru, och det
så groft, att knapt en roddarekäring hade
kunnat wara det wärre. Min Hustru, som
blef häröfwer högst förwånad, rådnade och
bleknade af en högst billig förtrytsamhet,
öfwer ett så otidigt uppförande, på ett all -
deles främmande ställe, och kunde icke swa -
ra honom ett ord; och äfwen jag blef så för -
bluffad, att jag icke eller kom mig till att
swara honom ett enda ord efter hans för -
tjenst, icke eller war han wärd annat än ett
tyst förakt. Det enda jag gjorde om jag mins
rätt, war, att jag öppnade dören och bad ho -
nom gå sin wäg. Detta öfwerraskandet af
hans otidighet kom så högst owäntat, så att
jag, såsom wanligen när jag blir förbluffad,
omöjeligen kom mig till, att, enligit min
indre känsla, som talade högt i mitt bröst,
fullgöra min pligt och skyldighet såsom
man, att förswara min så högt förfördela
hustru. Enteligen, då han blef wist ut på dör -
ren, geck han sin wäg och skälde som en
hund allt hwad han for. 

Swärfar tackar Gud i ett sitt bref att Zät -
terströmskan feck dö, samt omförmäler, att
Morbror Widmark icke wille taga den äldre
flickan till sig. Och utom Kommis sio ner
skrifwer han: ”Häggbom har fått Full magt på
Sacellanien i Umeå, således före Biskoppens
död.” (Hessellgrens.) Sådan lycka hafwa en
del menniskor, och Hörnel och Ed lingen
mera meriterade karlar fingo stå till baka;
men en halft års Prest får Sysslan. Också
tyckte jag, att Hörnell, på profdagen, gjorde
sig nog mycket säker, och ej nog hade ut -
arbetat sitt ämne. Häggbom deremot hade
walt ett wackert patetiskt ämne om men -
nisko kärleken och gjorde derföre impres -
sion på menigheten.

Swärfar fortfar: ”det är fägnande höra, att
Anna Greta redan har lärt känna bokstäf -
werna, och börjat sy på sina docksaker; hellsa
Henne hjerteligen från Morfar och Mormor,
och betyga wår fägnad, att hon gjort dessa
framsteg, och att wi hoppas snart få höra
Hen ne kunna stafwa, och sedan läsa i bok.”

Sådana hellsningar woro icke litet upp -
muntrande för ett barn, till ny flit och hog
att läsa.

Widare skrifwer han: ”Lilla Jonas Gustaf
har nu börjat tämmeligen tala, så att han nå -
gorlunda kan säga efter hwad som förut blif -
wer sagt; utom dess är Han munter och
rask.” Allt fägnande nyheter för oss som För -
äldrar; han war således ännu icke så full -
komlig deruti som Swåger Edenqvist skref
(pag: 649. d: Bok:), dock mycket öfwer, hwad
wi wäntade; ty hittills hade wi fruktat, att
han alldrig rätt skulle lära sig tala.

I medlertid hade äfwen Swåger Johan
Petter blifwit gift med sin Fästemö Mam -
selle Lisette Westman i Pitheå Stad. Och
jämte det jag skref honom till och gratu -
lerade dem, bad jag honom höra efter något
rum eller ställe för den äldre flickan Zetter -
strom; Men han swarade, att han icke ännu
hade fått något ställe för henne. Föröfrigit
blott om Kommissioner.

Ett Komissions bref ifrån Swåger Nils
Jacob ankom och straxt derpå ett, i hwilket
han berättade oss, att han lyckligen hade fått
sig en dotter som kallades Greta Cajsa. Han
hade således önskebarn, Sonen Jonas Theo -
p hilus och denna dotter. Det öfriga war blott
Kommissioner, äfwensom i twenne påföjan -
de små bref.

Komminister Er: Olof Hæggbom swarte
mig på ett bref i hwilket jag tillböd honom,
såsom min efterträdare, få uppköpa åtskil -
ligt smått wid gården, som mig tilhörde, och
anhölt han att dermed måtte hafwas anstånd
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till dess han komme flyttandes. Han började
nu redan sända några af sina saker, dem han
bad måtte sättas under tak, som allt bifölls.

Ett litet bref ifrån min Syster Maja Stina
i Sahluböle ankom, deri hon beklagade sig
hafwa ondt i halsen och bad mig söka någon
bot derföre hos Doctorn. Och som jag sedan
feck höra, hade hon också i Stöcke, der hon
låg en natt, fått samma sjukdom som wår
bror Anders, så att äfwen hon måste under
Curen. si så mycket ondt måste dessa lida
oskyldigt; blott för det att flickan icke i tid
talte om sin sjukdom, ehuru hon wiste med
sig att hon war dermed bekajad! Se pagina
650. Denna Boken.

En Bonde Nils Pehrs son i Röbäck hade en
process med sin nästa granne, och öfwerföll
mig, att jag måtte, hos min Swåger i Stock -
holm, insinuera hans sak i HofRätten. Så jag
gjorde, och feck till swar; att saken war nu
som bäst under afgörande. Det öfriga i bref -
wet war af ingen betydenhet. 

Prosten Hofverbergs äldre Son Johan Samuel
kom en dag till mig, med anmälan att såwida
min ena Competitor Fredrik Thingval, wid
walet icke warit så lycklig att få Sysslan, och
hans stora fattigdom war allmänt känd, så
hade några wänner beslutit sammanskjuta
ått honom något litet pengar, som åtmins -
tone kunde godtgöra hans Rese omkost ning -
ar hit och tilbaka ifrån och till Luleå. Han
frågte således om icke också jag wille bestå
en liten skärf? så wore han den, som uppbar
sammanskottet, och uppwiste han tillika en
lista på dem, som redan hade erlagt sin gåf -
wa. Jag insåg mycket wäl billigheten häraf;
men den saken föreföll mig dock denna
gången ganska tung och tryckande; och det
af nedanskrefne skäl och orsaker. Först och
främst hade jag alls intet att gifwa åf; ty Af
de små summor, som jag hade lånt war näs -

tan alltsammans åtgått till afbetalningar wid
uppköp af de förr omnämnda husen till nya
gården. Wid rådplägningen härom med Min
hustru yttrade jag mig: ”Min wän! huru är
jag icke nu satt uti ett swårt bekymmer?
Man pretenderar nu, och wist icke utan skäl,
att jag, som har fått Syslan, bör wisa min
frikostighet med en rundeligare gåfwa fram -
för alla andra; men huru tungt är det icke att
gifwa när man icke har något gifwa utaf, och
huru swårt är det icke att gifwa utaf andras,
och skänka bort det man icke sjelf äger! och
att åter alldeles icke gifwa, eller gifwa alltför
litet, wore att gifwa allmänheten skäl till
billigt tadel”; hwilket allt ock min hustru
insåg och fant sant wara. För det andra war
jag ganska misnögd med uppbördsmannen
af detta sammanskott; ty som jag kände ho -
nom för att wara en slarf i peninge wägen,
och allsingen hushållare, utan snarare en slö -
sare, så fruktade jag att Thingvall torde be -
komma det minsta af sammanskottet. Jag
twiflade wäl icke på unge Hofverbergs ärliga
tänkesätt; men då jag kände hans stora slarf -
aktighet, så fruktade jag ej utan grund, att
hela eller större delen af sammanskottet
skulle bortflyga med ett tärnings kast, eller
wid ett lomberbord, eller genom glömska
och slarfaktighet. Alltså! att skänka min lilla
gåfwa, den jag ganska wäl unnade åt Thing -
vall, blott till en spelpenning åt honom det
föreföll mig ganska motbjudande; Men hade
en säkrare man uppburit denna samlingen,
så hade jag wisserligen gifwit min lilla gåfwa
med dubbel tillfredsställelse och nöje; ty jag
hade då warit säker, att den kommit den be -
höfwande Thingvall tillhanda. Jag kunde
dock icke undgå att lämna till honom min
lilla gåfwa, såwida andra, enligit den uppwis -
ta listan, hade gjort det förut. Wi beslöto då
gifwa honom 4. R:D: Riksg:lds, hwilket war
det yttersta wi kunde åstadkomma. Och ehu -
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ru ringa denna gåfwa tyckes wara, så war han
dock i min då warande belägenhet, likaså
mycket tryckande, som 100:de Riksdaler för
mången annan.

Swåger Edenqvist skref i ett sitt bref, att han
icke nu kunde anskaffa någon gris, som hus -
t run hade anmodat honom om.

Swåger Nils Jacob skref twenne Commis -
sions bref, och i PostScriptum i det förra
raillerar han: ”Glöm för all del ej, att efter -
komma hwad jag sist munteligen bad dig
om, att akta dig för twillingar i en tid, då på
dessa är så godt förråd; det förstås att du ock
måste warna Syster.”

Som nu min flyttningstid war förhanden, så
måste jag wara omtänkt om, så wäl att köpa
mig en häst, den jag nödwändigt behöfde,
som ock att lejja mig en dreng. Den förra
skaffade mig min Swåger Erik Olofs son i
Sahluböle; en hwitgrå kamp för Circa 47.
Riksdaler, som war min första häst; och till
den senare recommenderade Enkefru Nord -
lund Kyrkowäktarens Son Pehr Bjur, som
war min Kusins Son; Som också war den
första dreng, som jag har haft. Så snart häs -
ten ankom, så feck han köra flyttnings lass,
så fort han hant, till LandsKyrkan, som geck
ganska braf på isföret uppföre Elfwen, jämte
andra nödiga körslor. 

Någon tid här förut war jag hos Handels -
Man Bränström, då samtalet blef, jag mins
icke af hwad anledning om Röda hafwet,
hwarwid han yttrade sig: ungefär som följer;
med någon hetta och misnögd ton: ”hela det
prisade underwärket war ju ej annat än den
wanliga äbben i hafwet, således en naturlig
händelse; det är owärdigt, at ropa ut sådant
för underwärk och gifwa det ut för att wara
Guds ord.” Jag hörde då, det jag alldrig hört
af honom eller ens kunnat tro om honom

förut, att han war en fritänkare, och förstod,
att han nyligen hade läst någon fritänkares
skrift härom, den han hade förälskat sig uti,
och så djupt insupit detta giftet, att han ej
stod att rättas, ty sjelfwa hans ton gaf sådant
tillkänna. Jag swarade dock blott, att den
som wäl och rätt betraktar skriftens orda -
lydelse härom skall tydeligen inse, att denna
händelse war något annat än blott äbb och
flod; den wisar att den war öfwernaturlig och
således ett wärkeligt underwärk. Men som
jag märkte att han ej stod att rättas, så aktade
jag ej mödan wärdt, att widare härom med
honom disputera. Så wärkar lögnens ande i
otrones barn till förwillelse och otro; och jag
kom ihog Guds ord: ”Fördenskul; efter de
icke wilja annamma sanningen, så skall jag
sända dem kraftig willfarelse, att de skola tro
lögnena.” 2. Thess: 2: 11. 12. och Jesu ord: ”I
skolen icke kasta pärlor för swin, eller det
heligt är för hundar.”91 Sådan otro började nu
ty wärre blifwa nog allmän: Ja till och med
feck jag höra, att en Skräddare Gerd man,
waktmästare på Lazarettet, äfwen skulle hysa
många willfarelser och mycket fritän keri;
men jag kom alldrig att tala med honom der -
om, så att jag säkert kunde få höra hwad sant
war; och för mig aktade han sig wäl att i nå -
got sådant yttra sina tankar. Sådana will fa -
relser annamma de gärna; ty de tycka sig der -
igenom lösa ifrån religionens band, och tro
sig derigenom hafwa frihet att lefwa efter
behag i all lättsinnighet och synder, i hwilka
de så mycket hafwa förälskat sig.

Till en sådan lättsinnighet hade jag i denna
månad ett icke otroligt wedermäle. Wi hade
begärt och fått lof, att bränna bränwin hos
honom. En morgon går jag dit och i hans
bryggstuga, för att höra, huru snart wi skulle
få skicka dit pigan, för att bränna. Der råkte
jag en piga, som höltpå att ombyta pannor -

April.
Bref.

Häst och dreng.

657. 
1804. 
April.

Fritänkare.
658. 
1804. 
April.
Hwar war Pigan.
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na. Af henne feck jag nöjaktigt swar på min
fråga. Men just då jag war färdig att gå der -
ifrån så kom också en annan piga in hellt
ung. Bägge hörde jag woro Bränströms pigor,
hwilken nu bodde ensam i gården, sedan
hans Fru hade flyttat ifrån honom; efter
Boets skingring enligit hwad förut nämnt är
(Se pag: 604. D: Bok:) Den förra pigan till -
talte då straxt den senare, i min närwaro, rätt
alfwarsamt, ungefär som följer: ”Hwar har
du nu igen warit så länge? Du har wäl säkert
warit inne hos Herr Handelsman. Hwad har
du der att göra så länge han ligger? Det är
intet första gången din! Sådana visiter anstå
dig ganska illa! Du är åtminstone icke rädd
om dit rykte! Bättre wore att du komme och
gjorde dina skyldigheter!” med mera dylikt.
Jag förstod straxt, att den förra pigan icke
allenast wille banna den andra för hennes
långa uteblifwande; utan förnämligast wille
gifwa mig tillkänna hurudan lefnad Herrn i
huset höllt med sin piga, och derjämte wisa
sitt nit deremot, samt att hennes eget up -
förande war hellt annorlunda. Den andra
pigan swarade icke ett ord, utan geck der
skamflat; som jag tyckte, för min närwaro.
För min del insåg jag nog, af bådas förhål -
lande, att den förra säkert hade rätt, och att
hennes bestraffning, utan twifwel, war till -
börlig; men som den kom så oförmodat och
den tankan, att detta möjeligen blott kunda
wara en mistanka hos den förra, så kunde jag
ej komma mig till, att såsom Prest tiltala den
sennare härföre, tänkandes: jag får wäl,
kanske någon gång, framdeles bättre tillfälle
härtill, och geck så hemm grubblande på
hwad jag, så oförwäntat hade fått höra. Men
ett sådant tillfälle infant sig icke, såwida jag
så snart kom att flytta bort. Icke eller hörde
jag något widare om sådant berättas.

Jag war en dag denna tiden, i sällskap med

några Herrar hos Fellt Kamrer v: Walter på
Grisbacka, der herr Befallningsman Berg -
stedt med flera woro samlade. Under wåra
skämtande samtal brydde BefallningMan
Bergstedt mig för samma sak, som min Swä -
gerska Babba warnade oss före (Se pag: 370.
följande denna Bok:) nemligen angående
min och min hustrus fria sammanlefnad.
Men Fellt=Kamreraren v: Walter tog straxt
ganska färmt mitt förswar, hwarföre jag war
honom ganska mycket förbunden. – Han
swarte Bergstedt: ”Hwem kan åtala äkta
makar för sådant! de hafwa ju all rättighet
dertill och böra också hafwa sin fulla frihet
när de sjelfwa finna för godt.” – ”Mån midt
på dagen också?” frågte Berg stedt. – ”Ja
hwarföre icke”, swarte v: Walter; ”i Guds ord
är i detta fall ingen wiss tid före skrifwen.”
Detta samma gjorde han också en annan
gång, när samma fråga wäktes, så att jag fant
mig wara för honom till mycken tacksamhet
förbunden. Orsaken till detta mitt nyss om -
förmälte förhållande med min hustru har
jag, till någon del, utwecklat på nyss citerade
ställe, och torde kanske också framdeles, om
jag lefwer, få lägga till ännu något mera.

Nu instundade den Stora examen i Staden,
som alltid hölls i Kyrkan och för min före -
stående flyttning skull litet tidigare än
wanligt; nemligen den 9.==12. i fyra dagar.
En af dessa dagar kom icke Prosten Hofver -
berg sjelf, ej eller hans Adjunct Wattrang,
som woro bortresta om jag mins rätt; utan
han hade i sitt ställe skickat vice Pastor Ol:
Häggström. Denna då han först kom i Sak -
ristigan tog sig en owanlig myndighet och en
commenderande ton; ty då jag wille efter
wanligheten examinera barnen, som woro i
Sakristigan, så satte han sig bus deremot, och
påstod, att han skulle förhöra barnen; men
icke stora folket i Kyrkan, som alltid förr war659. 

1804. 
April
Förswaret af 
en wän.

Häggströms 1:sta
ogenhet.
Cit: pagin: 29. 
8. B:

660. 
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Prostarnas göra, eller dens, som i dess ställe
kommen war; och detta gjorde han med en
sträfhet och kärfhet, som war nästan odräg -
lig. Jag gaf då efter och redde mig till att gå
i Kyrkan; men först wille jag se öfwer barnen
hwilka som woro närwarande eller icke; men
det tolde han icke eller; utan skar till med en
illskenhet, som jag ej förmodade, och föga
feltes att icke han med wåld körde ut mig.
Något misnögd häröfwer, upptog jag dock
allt med tolamod, utan att synnerligen swara
honom; och undrade högeligen huru han nu
kunde wara sig så olik. Men orsaken härtill
får jag framdeles omtala om jag hinner.

Såwida jag war slägt i Burgerii hus, så hade
jag der större delen af min Lilla handel. Jag
afbetalte wäl årligen hwad jag förmådde mi -
na skulder; i synnerhet när jag hade upp burit
min lilla Lön, som alltid skedde sista stora
examens dagen om wåren. Så gjorde jag ock -
så nu, så att par dagar efter det jag hade burit
upp min Lön, hade jag föga någon Riksdaler
i behåll, af denna Lilla Lön, som blott steg
till circa 90. eller 100. Riksdaler. Dessemellan
hjelpte jag mig, så godt jag kunde, med mina
få små sportlar och med små lån tid efter
annan, hwarmed jag, undan för undan, be -
tal te de förra skulderna, som mäst bråskade,
eller woro lofta att betalas till en wiss tid;
och dermedelst bibehölt jag Min credit, så
att den felade mig alldrig. Derigenom för -
warade jag mig före att råka i djup skuld; ty
hade jag behållit min nyss upburna Lön nå -
gon tid, så hade den åtgått till dells half -
nödiga och kanske också dels onödiga ut -
gifter och skulden hade likafullt stått öppen;
men nu feck jag lof att hjelpa mig så godt jag
kunde, då jag inga pengar hade inne, och
blott anwända det lilla jag kunde hafwa till
högst nödiga utgifter.

Nu som mina utgifter, ianseende till den 
nya tilltänkta gårdsbyggnaden woro ganska 
mån ga, så hoppades jag nu få någon längre
credit hos Burgerus, hwarföre jag, i det huset,
icke nu tänkte göra några afbetalningar,
hellst jag, i början af wintern, hade lämnat
till Bo ström (Mågen i huset, som nu huf -
wudsakeligen stod före handeln) 20. stycken
foglar för 8. sk: stycket, till någon liten af -
betalning. Men Boström kom till mig en par
eller tre gångor och krafde ut sin fordran,
som dock ej war större än circa 30. eller 40.
Riksdaler; jag anhölt wäl om anstånd här -
med ännu nå gon tid; men han, sade, att så -
wida han sjelf war högst nödig om dessa
pengar, så kunde han omöjeligt lämna något
anstånd dermed; och i sådant fall borde han
ju återfå sitt. Nu wiste jag wäl, att husets
handel stod på ganska swaga fötter, så att det
just icke war att undra, att han önskade att
återfå sitt; men jag tyckte ändock, att han
wäl kunnat wänta till dess jag feck bära upp
Min lön, som blott war högst 2. Månader
derefter; men han fö re bar, att han nöd wän -
digt behöfde dem till Marknaderna i de nor -
ra Socknarna straxt före Påsk; Alltså måste
jag, utt att låna mig denna Summan. Något
litet misnögd deröf wer, att han krafde mig
så ytterst strängt, beslöt jag, att icke mera
handla hos honom; utan i något annat hus,
som bättre kunde to la, att lämna mig något
längre credit när jag behöfde den. Och detta
war Åberska Huset; och just af denna orsak
gjorde jag nu inga afbetalningar i det huset
men gjorde mig lös på alla andra ställen.

Hos vice Borgmästaren Henrik Nerpin hade
jag gjort flera gånger lån, och tid efter annan
äfwen gjort åtskilliga afbetalningar. Dit geck
jag också för att äfwen der liqvidera min
skuld, enligit mitt tagna beslut, att göra mig
lös på alla andra ställen, och endast handla i

1804. 
April

Skulden
igenkrafdes

strängt.
Cit: pag: 94.
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Åberska huset. Nu wiste jag wäl säkert, att
jag twå särskilta gånger hade lånt der 25.
Riksdaler, dock 3. a 4. år förut. Wid liqviden
omtaltes icke mera än den sista gången jag
hade lånt denna summa; men jag trodde mig
ännu wara skyldig båda dessa Summor; jag
blef då litet förundrad att icke höra omtalas
mera än den ena Summan, och tänkte: när
mån tro skall jag wäl hafwa betalt den förra
Summan? Dock wille jag icke nu wäcka nå -
gon fråga härom, förr än jag först skulle få
frå ga min Hustru om hon mintes till om? och
när den wore betalt? Hemkommen wäckte
jag denna fråga; men hustrun wiste icke eller
om, och huruwida den förra Sum man war
betalt eller icke; men tillade den anmärk -
ningen: ”eftersom v: Borgmäs taren sjelf icke
påfordrade den eller nu mera icke hade den i
sina Räkningar, så måste den hellt säkert
wara betalt.” Härmed war jag således nögd;
och saken feck dermed så wara; ty jag tänkte:
när jag har betalt honom efter hans egna
Räkningar, så har han ju intet att säga derom,
då han sjelf är nögd dermed; och likaså möj -
ligt det är, att han kan hafwa glömt att skrif  -
wa upp en af dessa Summor, likaså möjligt är
det också att jag kan hafwa förglömt att an -
tekna, att jag har betalt den.

Ehuru jag nu war i stort trångmål om pen -
ningar, och min skuld ökades dageligen, så
får jag dock anföra, såsom bewis på hwad god
Credit jag hade hos allmänheten, att bonden
Pehr Pehrs son i Klabböle kom till mig en af
de sista dagarna wi ännu bodde i Staden, och
sade: ”som jag wet att Herr Magistern behöf -
wer pengar till sin nya gårds byggnad, och jag
nu råkar hafwa 20. Riks daler, som jag ej be -
höfwer för det närwarande, så will jag låna
Herr Magistern dem; jag will icke hafwa
något interesse för dem och han får hafwa
dem till dess jag påkallar dem.” Jag will fråga:

kunde wäl något behag ligare anbud gifwas på
en sådan tid än detta? Och det följer af sig
sjelft att det, med all tacknämlighet, emot -
togs af mig; Och jag an såg det då såsom ett
stort wänskapsprof, och ett wedermäle af en
hederlig karl. Detta hans förhållande torde
dock icke warit utan all slags uträkning och
egennytta; ty han wil le utan twifwel härmed
förwärfwa sig min wänska och goda tanka
om sig. Han want ock, till en början, full -
komligen detta sitt ändamål, så länge jag icke
kände honom; men framdeles feck jag både
höra och erfara, att han war en styfsint och
obändig karl, enwis och tjurig, hellst då han
war plägad. I medlertid gjorde han mig den -
na gången en ganska reel och god tjenst; och
jag önskade att flera hade welat göra så med;
men ingen mer sökte nu att ställa sig in på
ett sådant sätt. 

Den 22. hölt jag min afskeds Predikan, om
Jesu förlossning igenom hans blod. Den
aflopp såsom wanligt, icke utan blödighet
och tårar å ömse sidor.

I medlertid hade Rådman Möller med döden
afgått, och hans begrafning hölts Thors da -
gen den 26. Der war också vice Pastor Hägg -
ström såsom slägtinge, och af honom feck
jag äfwen här röna hans ogenhet emot mig.
Isynnerhet påstod han, nu mera sedan jag
hade hållit min afskeds Predikan, att jag icke
mera borde eller finge förrätta något Presta
göromål innom denna Församling; men jag
påstod, twärtom, att min tjenste förrätt -
ningstid räkte ända till den sista April; och
ingen kunde förneka mig, att sjelf förrätta
alla förefallande Presta förrättningar allt
intill den dagen. Ja han war wärkeligen oti -
dig emot mig, och tycktes knapt wela tillåta,
att jag skulle war med på grafölet, ehuru wäl
jag war likaså wäl bjuden gäst jag som han.
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Men förmodeligen förtröt han, att jag war
anmodat om att jordfästa liket och icke han
i det fallet feck hafwa företrädet. Således
tycktes han genast, och i förwäg förr än jag
werkeligen blefwe hans ämbets Broder på
landet, kufwa mig under hans Herrawälde
och myndighet. Detta oaktat förrättade jag
ändock jordfästningen, om jag mins rätt så -
som jag, war anmodat om.

Wår utsigt för första sommaren war minsan
icke så Huggnande; ty sedan jag som sagt är
af den influtna lön hade utbetalt alltsam -
mans till mina skulders godtgörande, och wi
hade förwandlat till bränwin de 9. Tunnor
korn, som jag, såsom lön, hade fått af Pros -
ten, för det kommande dagswerks folket till
sommaren, så hade wi allsintet till sommar -
födan, och äfwen så till sägandes alldeles
utan pengar. Men gåfwo oss dock tillfreds

och hoppades, och Gud lät icke wårt hopp
komma på skam.

De sista dagarna gjorde wi wåra afskjeds vi -
siter, och den sista April flyttade wi upp till
Lands Kyrkan. Wi körde iswägen uppföre
Elfwen med twå hästar, i den ena slädan satt
jag och hustrun, och i den andra barnpigan
Maria Rönholm ifrån Röbäck, och wåra 3.
barn, dottren Anna Greta och Sönerna Pehr
och Carl Erik; och dottren hölt sin lilla katt i
sitt knä med mycken omsorg och ömhet.
Wädret war ganska wackert, med starkt sol -
sken och wärma, och isarna började blif wa
rätt swaga, så att wi sågo flera små hål på isen
bredewid wägen eller der wi körde; men det
oaktat kommo wi ändock lyckligt fram, och
togo in i wåra betingade bonings rum, i
Klockaren Kriströms gård, belägen hellt nära
Prostegården. 

Slut på Sjuonde Boken.

664. 
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Sommarfödan.
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Register.

Uppå de Personer, som i denna Sjuonde boken första gången nämnas eller omtalas; hwarwid märkes, 
att då de teknas wara i Staden, så menas altid Umeå Stad; och de byar, som nämnas, utan att Soknenamnet nämnes, 
äro alla belägna i Umeå Socken.

323

A. Pagin:
Abborre Cathrina, Barnmorska i Löfångers Socken 441.
Anders Anders son; Bonde och smed på Teg. Bladet pag: 390.
Anders Konigs son gammal Bonde på Teg se bladet 236.
Anna Sophia Eriks dotter, Erik Olofs sons dotter i Saluböle Grunsunda Soken  448.
Asplund, Simon, Murmästare i Skellefteå. 252.
Arnqvist. Mademoiselle i Staden. 318.
Aurén, Komminister i Jemtland. 392.

B.
Bergenstråle, Öfwerste i Pitheå 527.
Bergmahn, Öfwerste Löjtnant i Umeå 148.
Bergman, Komminister i Luleå. 68.
Bergvall, Olof, Prest i Holmön 461.
Berzelius, Falltskär i Staden. 592.
Bill, Magister i Hernösand, och Collega. 274.
Billmark, Komminister i Nätra, 220.
Bjur, Pehr, dreng hos Auctor, 656.
Bjuur, Brita Mademoiselle i Hernösand. 612.
Björk, Lands Fiskal i Pitheå, 529.
– – – Komminister i Burträsk. 652.
Bonde, Min senare hustrus okända Stamfar hennes farfars farfar i Öfwer Torneå 

se Fäderne Regist: 1. Tafla                                                                                             200.
– – –, i Wiby i Sjöns Pastorat i Medelpad, min senare hustrus Morfars Far, 

      Möder: Reg: 1. Tafla                                                                                                        204.
– – –, onämnd. 239.
Bonde, onämnd. 241.
Brunfeldt, Carl Gustaf Kammar förwant i Stockholm 514.
Brunius, Eva, gift med min hustrus Farbror, 

Se 1. Taflan af hennes Slägt Register. 200.
Bränström, Brandwakts karl onämnd. 158.
– – –, Nils Hinrik, HandelsMans Son i Staden. 518.
Burman Fahle, Magister och Gymnasii Adjunct i Hernösand 284.
Burström, Gosse, ofärdig. 451.
– – –, Pehr, Skepps Byggmästare, i Staden 461.
Bystedt, Tractör i Henösand. 286.

C.
Cathrina Elisabeth, Piga hos Auctor. 158.
– – –, Piga hos Major Turdfjäll i Nysätra Socken 401.
Charlotta Anders dotter onämnd omtalad 320. 
Christina Cathrina Lars dotter, Piga, 368.
Clausen, En ung Landtmätare ifrån Pitheå, 355.
Collberg Apthekare, i Torneå, Se slägt Regist: 1. Taflan 200.

D.
Daniel Thomæson, bonde i Håkmark, 354.
Degermark, Skräddare i Stöcke, 144.
Degerstedt, Jonas, Sockenskrifware på Östra Backen, 616.
– – – , Sadelmakare i Pitheå, 528.
Deldén, vice Pastor i Arnäs, 379.
Dreng, i Själevad, onämnd omtalad, 227.
– – – , onämnd, 251.
Dyhr, Häradsskrifware i Pitheå,     } 532.
– – – , Dess Fru. 

E. 
Edenqvist, Zachris, Major i Bygdeå och Nybyn Se Taflan II. 201.

först känd 542.
– – – , – – – , Dess Son. }        203. 
– – – , Agata Margreta, Se Fädernets IV. Tafla, dess dotter  
Edling, Erik, Nådårs Predikant i Umeå efter Prosten Eurenius. 186.
Eklund, Häradsskrifware i Ångermanland,      } 264.
– – – , Dess hustru, 
Elisabeth, Piga hos Auctor, 234.
Engelmark, Komminister i Torneå  

} 200.– – – , Eva Margreta,       } Hans barn, Se Slägt Reg: I. Taflan 
– – – , Barbru, Des dott: 
Engman, Extra Besökare i Staden, 234.

F.
Falk, Collega på Frösön i Jemtland, 279.
Fantasten i Stads Kyrkan, 505.
Fellman, Jungfru på Hedlunda, 175.
Fermskan, förut Silfverskan, 559.
Fischer, Schattul makare i Staden, 433.
Flink, en Soldat i Nysätra, 332.
Flintenberg, Exped: Sikter i Stockholm, 613.
Forsén, Anders, afskjedad Soldat, då i Hössjön, 632.
Forsgren, Bagare i Staden, 141.
Frankenberg, Soldat i Obola, 578 
– – – , Dess hustru, 577.
Fredrik Hinriks son, Bonde i Brattby, 643.
Fremlinge, en resande med wax=bilder, 343.
Fru, Enka, i Själevad, och Hörnäs     } 227.
– – – , Dess dotter, 
Furman, Musikant i Stöcksjön, 620.

G.
Gadd, Lorens, Collega i Pitheå, 392.
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Gerdman, Waktmästare på Lazarettet, 657.
Gesell, Fischers i Staden, 504.
Gilljam, Anton, KyrkoHerde i Buträsk 196.
Gosse, en liten på Nybyn i Nysätra Socken, 454.
Gosse, se bladet a.      236.
– – –, dito b. 
Grahn, KyrkoHerde i Torneå Lappmark 200.
Grahn, Theophilus, KyrkoH: och Prest i Pitheå 201.
– – – Dess Enkefru, 530.
– – – Elsa Margreta, dess dotter Capt: Nils Jac: Turdfjäls Fru i Bygdeå 201.
– – –, Seger, Dess Son Tull Inspector i Umeå, 139.
Granlund, Enkefru i Pitheå, omtalad, 94.
Grape, KyrkoHerde i Enonteckis Lappmark. 202.
Grim, Enkefru i Staden, 307.
Gustaf IV. Adolph, Konung i Swerige. 426.
Gyllengahm, Öfwerste Löjtenant i Sellet i Löfånger, 498.
Gyllengranat, Öfwerste i Pitheå, 185.
Gästgifwerskan i Säfvar, onämd,               Bladet b. 304.

H.
Hagman, Johan, Handelsman i Staden, 163.
Hallén, Fru i Staden, 483.
Harlin, Prostens äldsta Son i Nätra, 348.
Hedlund, gammal ungkarl på Östra Backen 624.
Hedvig, Eleonora Charlotta Konung Carl XIII:s Drottning 364.
Hellén, Gammal Mademoiselle i Pitheå, 392.
Herkepæus, gammal Mademoiselle i Staden, 445.
Hessellgren, Matts Magister, Biskoppens Son, 556. 
Hofverberg, Prost i Umeå   } 342.
– – –, Dess Fru 
– – –, Johan Samuel, dess Son, Magister        } 343.
– – –, Carl Fredrik, dess yngre Son Student 
Hoffstedt, Joseph, Löjtenant i Torne, Slägt=Reg: I. Taflan, 200.
Holmstedt, Barna=Lärare i Staden, 518.
Holstén, Kaptén, i Umeå, 626.
Huss, Lector i Hernösand, 283.
– – –, Komminister i Jemtland, 392.
Hårdh, Student på Strömbäcks Glasbruk, 649.
Hägg, Doctor i Nerpis,      brefwet, 436.
Häggbom, Erik Olof, förr Söderlund, 610.
Häggmark, Fiskare i Nysätra, 344.
Hähne, Fru, Barnmorska i Staden, 611.
Högström, Pehr, Regements Pastor i Jemtland, 334.
Hörnell, Margreta Cathrina  } Komminist Hörnells barn i Råneå                   203.
– – –, N: N: en Son                            Slägt Registret V. Taflan.                                               

J.
Johan Andersson, Bonde i Tafvelsjön. 492.
Johan Johansson, Bonde i Holmön, Johan Erikssons Son, 

} 459.– – –, den äldre i samma By Bonde
– – –, Dennes Son
Jonas Michaels son, Inhysesman i Obola.     75.
– – – Dess hustru 

K.
Klingberg, dagswärkskarl, i Staden 275.
Knorring, Major, i Umeå, 448.
Kriström, Klockare i Umeå Lands Församling. 616.

L.
Lang, gammal Mademoiselle i Pitheå, 531.
Lappgubbe, blind, i Hernösand. 277.
Lemke, Skräddare i Enköping, II. Taflan af hustruns möderne. 205.
– – –, Cathrina Albertina, dess dotter                                        } 205.
– – –, 2. a 3. hennes barn. II. Taflan af Hustruns möderne.  
Lindberg, Erik Ländsman i Umeå.            bladet 89.
Lind, Lagman i Stockholm, 496.
Lindekrona, LandsHöfdinge i Hernösand.     } 278.
– – –, Dess Son eller Slägtinge 
Lindeström, Notarius i Stockholms Consistorio. 214.
Lindgren, Sjö Kaptén i Staden, 304.
– – –, Borgare i Dito. 479.
– – –, Pehr, En ung gosse i Håknäs i Nordmalings Socken 459.
Lyckou, Löjtenant i Pitheå, 161.
Löfdahl, Stadstjenarens hustru i Umeå, 114.
Löfvenadler, Fendrik i Umeå. 109.

M.
Mademoiselle, gammal i Arnäs, 385.
Magdalena, piga ifrån Lyckselle,        bladet 351.
Malander, Handelsman i Wasa, I. Taflan af Hustruns möderne. 204.
Melander, Sjöman i Staden, 144.
Melanderhjelm, Wetensk: Academiens Sikter, onämnd, 491.

Nämnd. 539.
Michael Johans son, Bonde i Ansmark,    } 145.
– – –, Dess hustru, 
– – – Pehrs son, Bonde i Håkmark, 351.
Montel, Emanuel, Handelsman och Kyrkowärd i Staden 338.
– – –, Ingeniör, dess bror ifrån Luleå, då i Staden 230.
M===r.92 Mademoiselle, i Staden Bladet 597.

N.
Nerpin, Hinrik, characteriserad Borgmästare i Staden    } 366.
– – –, Dess Fru, 
Nils Pehrs son, Bonde i Röbäck, 654.
– – –, Thomæson, Bonde i Wester Hiske, 427.
Nordenstedt, Pehr Student, 315.
Nordin, Lector i Hernösand, sedan Biskopp ibidem, 270.
Nordvall, Prost i Pitheå, 527.
Norlin, Tullförwaltare, 109.
Norman, Elfvert, gammal under Officer på Westra Backen. 185.
Norström, Anders, HandelsMan i Staden. 642.
Nyman Anna Barnpiga hos oss. onämnd, 328.
– – –, Nämnd. 618.
Nämndemän, twenne, Auctionister. 447.
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Näslund, Maria Christina, Comminister Fru i Nysätra.  
II. Taflan af min Hustr: möderne. 205.

O.
Olof Anders son, dreng i Staden, 448.
– – –, Arbetskarl i Hörnefors.    } 650.
– – –, Dess dotter. 
Olof Jons, gumman i Ansmark, 447.
Olsson, Sjö Kaptén i Staden, 135.
Orre, Pehr Pehrs son, i Staden, 188.

P.
Pehr Anders son, Bonde son, Gästgifware i Stöcksjön, bladet 612.
Pehr Eriks Son, Bonde på Ön, 457.
Pehr Lars son, dito i Skrafvelsjön, 633.
Pehr Michaels son, dito i Håkmark, 351.
Pehr Olofs son, dito i Tafvelsjön, 633.
Pehr Pehrs son. dito i Klabböle. 662.
Phragmenius, Jonas, Prost och KyrkoH: i Segerstad och Hanbo 

}Församlingar i Hellsingland. I. Tafl: af min hustrus Fäderne. 200.
– – –, Elisabeth, dess dotter. 
Piga, onämnd, 251.
Pojke, tiggare, 577.
Prinsessa, Rysk,             } 164.
– – –, Dito af Baden, 

Q.
Qvarnström, Jungfru i Staden, 188.
Qvist, Lars Lagman, i Bygdeå, } 237.
– – – Dess Fru, sedan Enka, i Wester Hiske, 

R.
Rein, Skomakare II. Taflan af min Hustrus möderne 205.

Annar nämn i Wasa 456.
Renholm, Anna Cajsa, barnpiga hos oss. 345.
– – –, Maria dess syster, dito. 664.
Renström, Abraham, Consistiorii Notarius, 478.
Rets, Olof, Handelsman, 642.
Rodling, Prest, 415.
Rosenstein, Sikter wid Swenska Akademien, 558.
Röjterholm, HofRätts President i Wasa. 432.
Rönqvist, Skräddare i Röbäck    } bladet, 612.
– – – , dess hustru 
Röring, Abraham, Besökare i Staden, 236.
Rörström, Anna, Skräddare Hustru, 437.
Röstedt, Hattmakare i Staden.    } 136.
– – – , dess hustru, 

S.
Sahlberg, Assessor och Lector i Hernösand, 278.
Sandberg, Inspector Jonas Sandbergs Fru, 521.

– – – , Mademoiselle, Barmorska, sedan Fru Söderström 369.
611.

Setterström, Olof, Snickare i Staden,       II. Taflan af min hustrus möderne       205.
– – –, Brita Cajsa,                   Dess barn. 
– – –, Anna Sophia, 
– – –, Christina Elisabeth, 
– – –, Nils Petter,
– – –, Olof, 
Silfver, Cathrina, Piga hos oss. 618.
Sjöding, Gymnasist i Hernösand, 274.
Sjöström, Daniel, Sergeant i Stockholm, 432.
Skjutskarl ifrån Tafle onämnd, 172.
Skotte, Nils, i Stockholm, 487.
Skjönfelt, Fältwäbel i Löfånger, 533.
Soldat, onämnd, 238.
Sophia Maglena Anders dotter i Röbäck, Sedan gästgifwerska i Stöcksjön. 

Bladet, 612.
Spiegel, den äldre, gosse i Staden, 241.
Staaf, Comminister i Bergs Pastorat, 257.
Stadig, En gumma i Staden, vice Barnmorska 239.
Sten, Carl Gustaf, Gelbgjutare i Staden, 439.
Stenberg, Anna Margreta,     Auctors barn, II. Taflan af min hustrus fäderne       201.
– – –, Jacob Erik,
– – –, Jonas Gustaf, 
– – –, Pehr, 
– – –, Carl Erik, 
Stenberg, Eva Sophia Auctors barn, samma Tafla     201.
– – – Jacob,         } Twillingar.– – –, Johannes, 
– – –, Eva Elisabeth, 
Stenbäck, Johan, Bonde i YtterTafle, 453.
Stridsberg, Rector i Hernösand, 282.
– – –, Lector och Kongl: Bibliothecarius ibidem. 291.
Ström, Johan, Gammal Handelsman i Staden. 188.
– – –, Lector i Hernösand, 269.
– – –, Conrector ibidem. 266.
– – –, Enkefru Lectorska i Arnäs, 385.
– – –, Farbrors dotter i Torneå. onämnde. först blad: p: 22 539.
Stålberg, Maglena, gammal flicka, i Staden, 426.
Stålberg. Enka, i Staden, 123.
Stålberg, Jacobs hustru ibidem, 634.
Sunder, vice Skolmästare ibidem, 254.
Sundgren, Fabrikör i Hernösand,       } 296.
– – – , Dess Fru, 
Söderlund, Inga Elisabeth, Mademoiselle i Nysätra, 344.
Södermark, Gymnasist i Henösand, 268.
Söderström, Erik Sjö Kaptén, i Staden, 611. 

T.
Tegengren, Handelsman och Källarmästare i Wasa, 

I. Taflan af min hustrus Fäderne 204.
Thelaus, Komminister i Nätra, 556.
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Thorén, Anders Bruks Prest, och Kapel Prest i Häggenäs 550.
Thunbergsson, Student i Staden, 449.
Turdfjäll, Handelsman i Hellsingland, I. Tafl af min hustrus möderne.  } 200.
– – –, Jacob, Kaptén, wid Westerbottens Regemente Samma Tafla.
Turdfjäll, Johan Hinrik, Major i Torneå I. Taflan af min hustrus möderne.        200.       
– – –, Barbru Margreta, den förras Syster. Samma Tafla.
– – –, Jacob, KyrkoHerde i Torneå. Dito Tafla.
– – –, Eva Elisabeth, gift med Komminist Engelmark i Torneå dito Tafla.
– – –, Johan Hinrik, Fendrik, dito Tafla.
– – –, Barbru dennas Syster, dito Tafla.
– – –, Jacob Erik, Sikter i Krigs Collegio, dito Tafla 
– – –, Erik, Min Hustrus Bror II. Tafl: af hustruns Fäderne 201.
– – –, Elisabeth Margreta,                                 Syskon III. Taflan       } 202.
– – –, Jacob,                                                          af Hustruns fäderne
– – –, Salomon,
– – –, Christina Sophia
– – –, Carl Jonas,
– – –, Isak, Handelsman i Gäfle.
– – –, Abraham,
– – –, Erik, Fendrik wid Westerb: Regem:
– – –, Eva Barbru,
– – –, Petrus, 
– – –, Jonas Theophilus           Kapten och Majorn      203.
– – –, Margreta Cathrina         Nils Jacobs barn
– – –, Johan Gustaf                   i Bygdeå, IV. Taflan
– – –, Elsa Ulrica,                       af hustruns Faderne
– – –, Christina Maria
– – –, 6. barn döde,
– – –, Nils Jacob 

U. 
Ullberg, Student i Själevad, 218.
– – –, Dess dotter, onämnd. 223.
– – –, Dess Far, onämnd, 483.

W.
Wacklin, N: N: [---] }  Handelsmän i Uhleåborg,           }   205.
– – –, Ephraim  } Hans Söner             II. Taflan af hustruns möderne  
– – –, Zachris, 
Wahlberg, Mademoiselle i Pitheå. 531.
Wall, Christina Hellena,     Bladet, 431.
Walter, von, Gust: Esaias Winblad, Fältkamrer, [---]59. 
Wattrang, Student, Bladet, 265.
Westergren, Nils, Skräddare på Östra Backen, 618.
Westerlund, Skräddare, på Westra Backen. 615.
Westerman, Sockenskrifware i Löfånger,     } 334.
– – –, dess dotter 
Westman, N: N: Collega i Pitheå,      II. Taflan af hustruns möderne.   201.
– – – , Elisabeth, dess dotter, 
Westman, Student, vice Collega i Staden. 348.
Widgren, Magister, och Collega på Frösön, 400. 

Widmark, N: N: Handelsman i Wasa, 2[---]
– – –, N: N: Bonde i Wiby, å Fadrens hemman i Sjöns Pastorat
– – –, N: N: Dessas Bror.
– – –, Nils Komminister i Nysätra,
– – –, Cathrina, Dennes Fru. Denna Cathrina hade 5. Syskon, och
     en af dem war gift med en Prest i Hernösand.
– – –, N: N: Handlande i Hernösand eller Sundsvall
– – –, N: N: En af Bröderna; Stånd och Wistelseort okänd.

Alla dessa woro Syskon, I. Taflan af Hustruns Möderne. 
– – –, Nils Handelman i Wasa 
– – –, N: N: dess dotter med för giftet  }Hans barn [---]
– – –, Dess Son med sednare dito 
– – –, N: N: gift med Malander i Wasa [---]
– – –, N: N: dito med Tegengren i dito [---]
Widmark, Nils Waktmästare på Umeå Brenneri II. Taflan af H: möderne.    
– – –, Dess hustru Maria Burman. 205.
– – –, Maja Cajsa, gift m: Snickaren Setterström                                  Hans barn 
– – –, Anna Margreta, ogift
– – –, Sophia Albertina, gift 2. gång: med en Corporal i Pitheå
– – –, Carl Erik, Student,                                                      Komminist: Erik 
– – –, Nils Jacob, Under officer,                                        Widmarks barn                 206.– – –, Cathrina Margreta,                                                     i Nysätra. III. Taflan
– – –, Ulrica, g: m: Hand:M: Häggström i Dalkarså      af Hust:s möderne.
– – –, Maria, 
– – –, Cathrina, g: m: Hand: M: Wacklin i Uleåborg

II. Taflan af hustruns möderne. 205
– – –, N: N: Urmakare i Staden. 409.
Wiklund, Komminist: i Neder Torneå I. Taf af Hust:s fäderne 200.

Z.
Zimmerman, Prost i Nordingerå     } 343.
– – –, N: N: dess dotter.

Å.
Åberg, N: N: En Mamselle hos Baron Stromberg. 368.
Åström, N: N: En Prest i Bergs Pastorat. 334.
– – –, N: N: En Bokhållare. 427.
Åsander, N: N: Adjunct i Umeå, 162.

Ö.
Öhman, Maglena, jungfru i Staden, 219.
– – –, Simon Petter, Hennes Bror, Fiskare ibidem, onämnd, 221.
– – –, N: N: Handelsman i Pitheå, 592.
Öhrling, Emanuel, KyrkoHerde i Löfånger, 612.
– – –, Joh: Lands Kamrer i Umeå. 397.
Österlund, Johan, Bodbetjent. 619.
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Pehr Stenbergs
Lefwernes Beskrifning
Ottonde Boken.

Innefattar en tid af93

I. Capitlet.
Första Embets göromålen på landet.
M:M:

Det war måndagen den sista April som wi
anlände, som sagt är, till wårt nya bonings
ställe hos Klockaren Kriström. Men wi
hunno knapt stiga in i wårt tilämnade bo-
nings rum, förr än bud kom ifrån Herr Be-
fallningsman Bergstedt och dess Fru, att
komma dit och spisa middag hos dem, med
anmaning tillika, att icke krusa med någon
klädsell, utan komma så resklädda som wi
woro. Wi gingo derföre straxt tillika med
wår lilla dotter; men de små gossarna blefwo
hemma med barnpigan. Han bodde knut i
knut med Klockaren; och hade wi i dem ett
ganska godt och behagligt granskap. Wid an-
komsten blefwo wi mycket wäl emottagna,
med wälkomst önskningar &c: och tillade
Frun. – ”Wi hafwa tagit oss frihet att be-
swära Syskonen hit till middagen, efter som
det nu redan är middags dags. Icke derföre
att jag icke är öfwertygad [---] icke Syster i
alla fall har så stält att hon kan tillreda så
mycken mat, at de kunna äta sig mätta; men
jag wet nog hur det är, när man kommer så
der; ehuru wägen ej är lång, så är dock allt i
oordning, och man behöfwer sin lilla tid att
iordningställa allt som det bör.” Wi tackade
för kallelsen, med hwilken wi woro ganska
wäl belåtna; och efter att hafwa ätit och
druckit kaffe, så gingo wi åter hem, der wi
hade nog att rusta med och i ordningställa.

Wåra boningsrum woro af följande art: En

stor sal tjente både till sal, främmanrum och
wår sängkammare; Dess tapeter bestodo af i
lebensgross målade bilder af Frelsaren och
hans 12. Apostlar, och de 4. Ewangelisterna;
och under hwarje bild war, en miniature,
målat hwarje persons dödssätt. Alltsammans
illa målat och oformligt teknat; så att rum-
met såg deraf triste och obehagligt ut. Mitt
emot förstugan war ett litet smalt rum utan
eldstad, som tjente oss till skafferi. På andra
sidan förstugan war först ett litet rum, som
tjente oss till kök, ehuru spiseln war mycket
liten. Ifrån köket åt sidan war också en liten
kammare, som blef nyttjad till barnkamma -
re. Dessutom hade jag tingat mig en kamma -
re hos skräddaren Westergren, som egen te -
 ligen blef min skrifkammare. Likaledes feck
min hustru begagna en kyrkobys stuga till
sin wäfwar kammare; båda dessa rum [---]
också nära belägna. Salen war ganska kall; 
[---] att fast wi eldade 7. duktiga brasor om
dagen så fröso wi likafult; blott medan bra[-
--] [---]ran hade wi warmt.
Den 1. Maj [---] wi, efter wanligheten, i

Prostegården, för att gratulera Prost Herrska-
pet, att hafwa öfwerlefwat en för Presterska-
pet så wigtig och märkelig dag,94 på hwilken
jag änteligen feck wara i fred för embets resor. 

Men dagen efter kom sockenbud ifrån Ers-
marks by. Och som första weckan, efter wan -
lig tur, råkte wara min wecka, så måste jag ut
i wärsta menföret. Till Staden efter elfwen
geck det braf, men sedan war det, det wärsta
före som kunde wara, dels bar mark och sne -
da wägar, och dels snö och watten, som geck
under slädbräderna, så att farten ej geck for-
tare än mäst fot för fot. Denna resan war
dock dräglig, såwida det blott war 1 ./4. mil
wäg.
Morgonen derpå, eller den 3. woro wi hos

vice Pastor Häggström, dit åter Olof Wedin

1. 
1804.
April.

Middagen

2. 
1804.
April.

Inflyttningen. 

3. 
1804. 
Maj.

Sockenbud 
resor.
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ifrån Harrselet kom och begärde Sockenbud
till Nybygget Nygård, beläget längst upp i
Socken, närmare 4. mil bort på dåliga och näs-
tan obanade wägar. Hwarken Häggström eller
Wattrang wille resa, såwida det icke war deras
wecka och jag som turen hade war sjelf
hemma. Ja till och med hade dessa Herrar nå-
gon tid förut nekat att fara dit, dels för den
elaka wägen, såsom nästan omöjlig att färdas,
dels ock för mannen skull förnämligast, till
hwilken man skulle fara, som icke hade warit
att berömma, och som så mycket mera be-
höfde att förut något ligga och betänka sig.
Nu när andra budet kom, sade v: P: Häggström
”hwilken Prest kan wäl fara en sådan wäg, och
blottställa sitt lif, om icke du Bror Stenberg
will wåga derpå; men jag ser icke huru du mö-
jeligen kan komma dit under en så häftig och
owanlig snösmältning.” Jag tyckte då att det
war synd om karlen, som så länge hade wäntat
på Prest, att han icke eller nu skulle kunna få
någon till sig, derföre beslöt jag att fara, hällst
härtill en dubbel skyldighet uppmanade mig
först efter tur och börd, och för det andra så-
som nyss kallad lärare i Församlingen; sägan-
des: ”det må wäl kunna gå på något sätt, jag
kommer wäl någon gång fram.” – ”Ja det är då
ganska braf”, sade då Häggström, ”att du törs
wåga dig åstad, och att mannen då en gång
kan få Prest till sig; men se dig wäl före, att du
icke kör ned på elfwen, som wist icke nu kan
wara säker.”
Jag geck hem och rustade mig straxt till

resan, men måste nu rida; ty med släda kunde
man nu icke komma fram för bar mark och
orenlighet. Jag steg så till häst och red till
Brattby 1 5/8. Mil i träck och orenlighet, hwa-
raf jag stänktes full, och i backarna war häs-
ten flera gånger på wägen att nedsjunka i gås-
leran, och jag tycks minnas, att det war
samma resa, som jag i Norrfors dalen red win-
ter wägen, der jag, på ett farligt ställe, hölt

hästen ått norra sidan, på en fläck som syntes
mig wara röd sand, och således borde wara sta-
dig; men hästen stöp djupt ned i ett kall käll-
hål, och jag föll hufwudstupa öfwer häst huf-
wudet ned i ockran; men till all lycka utan
minsta skada widare än att jag blef fullstänkt
med ockra. Både hästen och jag stego straxt
upp, och fortsate resan med samma förtrolig-
het och sakta fart som förr, båda lika wackert
färgade af ockran. Och på sådant sätt anlände
wi änteligen lyckligt till Brattby. Här byttes
då sadeln bort emot [---]anlig så kallad käpp -
skrinda, bunden på en långsläda, i hwilken
man åker tämmeligen wäl när skrindan är
rätt och wäl fastbunden. Wi måste nu twå
gånger öfwer elfwen, som war så swag, att wi
icke wågade köra långs efter elfwen, utan
körde winter wägen öfwer Bråns landet, un-
der wanlig sakta fart. Så wäl wid Brån, som
wid Wännäs byar sluppo wi wäl öfwer elf -
wen, ehuru hon war ganska swag. Och som
det nu led till qwellen och Wedin icke wågade
att längre köra efter elfwen såsom han hade
ärnat, emedan der ofwanföre war långt farli-
gare ställen än wi hittils hade farit, och hwil-
ken wäg han wid nedfarten hade kört, och
hade wist för oss warit mycket bättre wäg att
fara om den hade warit möjelig, så beslöt jag
att ligga öfwer natten i Wännäs hos min släg-
tinge Erik Israëls son, och hade wi nu ifrån
Brattby kört ./2. mil.
Morgonen derpå war jag straxt uppe och

rustade mig till resan; men måste nu åter rida
först en ./2. Mil till byns Såg=qwarn och Fä-
bodställe, som war åtminstone någorlunda
farbar wäg fast i smutts snö och watten och
sedan en ännu sämre skogswäg till Nybygget
Hellfors, och åter derifrån till Kolksellets Ny-
bygge ./8. Mil. Sedan måste jag åter i släden,
och köra öfwer många och långa myror, der
jag tycktes köra på öppen sjö i watten och snö
under släd=bräderna; men lycka war att un-

4. 
1804. 
Maj.

5. 
1804. 
Maj.
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der wattnet war myran kälad, så att den bar
säkert. Enteligen handt jag fram säkert och
lyckligt till Nygård, der jag straxt förrättade
hwad mitt Embete fordrade, och åt litet af
hwad, som på ett sådant ställe af mat kunde
wankas.

Jag feck då höra, att den namnkunniga Fell-
forsen blott war ./2. fjerdings wäg nederom
stället österut; jag blef derföre nyfiken, att se
den samma, tänkandes: ho wet när jag en
annan gång kan komma ända hit upp, derfö -
re öfwertalte jag Wedin, att följa med mig dit
ned. Han geck då förut och jag steg i sam ma
spår, då snön räkte upp till knäet, och watt-
net derunder till midt i benet. Enteligen
kommo wi ned till forsen och sågo först 2. fall
icke långt ifrån hwarandra, af 1. a 2. famnars
störtfall, och litet nedanföre ett fall af om -
kring 4 a 5. famnars brådstupa, hwars watten
collumn framstörtade likasom utföre en
qwarnränna af 10. a 12. famnars bredd, nu när
Elfwen war liten, mycket respectabelt att på -
se; och med ett sådant dån, att de som stå der
inwid, icke höra hwad den andra ta lar, och
jorden kännes likasom skälf wa och darra un -
der fötterna. Men mångdubbel märkeligare
är detta fall när Elfwen är som störst och
wattnet går öfwer alla berghellorna. Derifrån
geck jag åter straxt upp till Nybygget. 

Återresan företogs på samma sätt och sam -
ma wäg till Wännäs. Der blef mig då sagt, att
isarna, nu mera, hade blifwit så swa ga, att
ingen häst mera på dem kunde nyttjas; ty
redan föregående eftermiddag hade en kört
ned på Elfwen. Här war då intet annat att
göra, än att gå ända till Brattby en god half -
mil. Wedin wände nu om hemm, och Erik 
Israëls son öfwertaltes att följa mig. Wi gingo
så öfwer Wännäs åkrar och ängar eller rättare
wadade i snö och watten. Wid ånäset, der

Windel Elfwen förenar sig med stora UmeElf
woro redan isarne landlösa, så att wi hade yt-
tersta swårighet att komma utt på isen med
tillhjelp af ett par smala gärdsel=troer;95 och
samma swårighet mötte wi när wi skulle till
lands på andra, som dock, efter något bäck-
lande enteligen lyckades, hwarefter gången
fortsattes i likadant före 1 ./2. fjerdings wäg
till Brattby. Här feck feck jag då häst för att
rida ty ingen annan åkdon kunde nyttjas.

En ny skjuttskarl fölgde nu med mig; och
resan företogs genast. I Gubböle by såg jag en
ganska wacker syn. Gent emot byn rinner der
ned en liten så obetydlig bäck, att dess qwar-
nar gå blott höst och wår. Den rinner utföre
ett något högt och brådstupa berg, utföre
hwilket är anlagt tolf stycken qwarnar och
ett sågwerk blott på en distance af 2:ne Gårds
tomter. Nu ehuru jag gårdagen icke såg stort
till bäcken i sin wanliga strömfåra, hade dock
nu, blott innom ett dygn wäl, den starka snö-
smältningen framlockat så mycket watten,
att dess column störtade sig utföre berget i
flera afdelte rännillar, som utgjorde likaså
många Cascader, och äfwen så wid hwarje
qwarn flera sådana, hwilka med sitt klara
watten och hwita forsande skum blänkte
med flera rägnbogens färgor emot solen. Jag
har farit der förbi flera hundrade gångor både
förr och efter; men aldrig har jag der nånsin
mera sedt en så wacker syn. O! huru önskade
jag icke att hafwa kunnat rita åf den samma!
men jag ägde dertill ingen annan konst eller
färdighet än att blott kunna önska det. 
Ännu woro icke alla nöder förbi; ty när jag

kom till hinders bäcken eller ./2. fjerdings
wäg ifrån Brattby, så war äfwen han så upp-
swäld af watten att hela bron hade flutit bort,
utom ett eller annat träd som ritte sin ena
ända upp i wädret, så att det war aldeles omö-
jelig att der komma öfwer, hwarken häst eller
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folk. Jag befalte då skjutkarlen, att gå tillbaka
till Inhyses Mannen Pehr Nilsson på Gubböle
Liden, ./8. fjerdings wäg tillbaka, och anmoda
honom att komma med yxan för att fälla ett
träd öfwer bäcken till spång att gå på. Han
geck, och efter nära en timmes wäntan kom -
mo de båda då en lång gran fäldes öfwer bäck -
en, hwaraf några qwistar ofwanpå borthögs,
hwilken således kunde tjena mig till spång,
på hwilken jag enteligen kom öfwer bäcken,
icke utan fara att falla ned i honom, i hwilket
fall jag lätteligen hade kunnat wara förlorad,
utan all räddning. Pehr Nils son anbefaltes,
att fara tillbaka med hästen, men skjuts kar-
len måtte följa med mig. Således måste jag
ånyo marchera en god fjerdings wäg, wäl wåt
och uppblött ända öfwer knäna. Så kom jag
omsider till Norrfors, der jag feck häst och
red hemm till qwellen. Sådana resor förefalla
i Umeå ej så alltför sällan; och det fordras mer
än en björnhälsa för att, utan skada för hälsan
kunna tola sådant. Men, gudi lof, ännu den ti-
den kunde jag braf nog tola det; ty jag hade
föröfrigit en god hellsa, undantagande att
bröstet ibland tog någon skada och beswära-
des af heshet. 

Dagen efter måste jag åter ut på en nästan li-
kadan resa; ty då kom Sockenbud till Holm -
ön, som utgjorde 4 ./4. Mils wäg. Föret war
wäl det samma, men nu feck jag följa lands-
wägen ett godt stycke fast ena meden mer-
endels geck på bara marken, och sedan feck
jag också åka efter winter wägen, ända till
Ostnäs by, men helt långsamt i snö och wat-
ten; men isarne woro ännu, utaf hafskylan,
litet säkrare, än uppåt fjällen. Ännu återstod
5/4. Mil, af hwilka 1/4. måste gås öfwer Ost-
näs fjerden och Ostön till deras båt längst
norr på Ostön. Af ett sådant wadande i snö
och watten blef jag lika wåt som på förra
resan. Sedan stego wi i båten och seglade 

wäl och wackert, öfwer Wästra Qwarken till
Holmön. Och dagen efter skedde återresan
på samma sätt. 
På 6:te Söndagen efter Påska hölt jag min

inträdes Predikan på Landet, hwilken dag jag
hade tillbytt mig af Wattrang för att straxt få
afgöra saken.

Så snart snön war så mycket bortsmält, att
den utsedda gårdstomten war blefwen bar
måtte jag tänka på att göra början med gårds
byggnaden. Jag hade derföre tingat arbets-
folk, om jag rätt mins till Måndagen den 14.
Sjelfwa mangårds byggningen måtte först
tomtas; Men till all olycka blef jag bittida på
morgonen bortkallad till Sockenbud upp åt
Tafvelsjö by. Wid hemkomsten hade arbets -
folket redan gjort början till tomtningen.
Men icke hunnit med stort mera, än att göra
platsen ren; ty all ting låg der huller om bul-
ler, timmer, sten, gamla byggningars timmer,
takwed, gamla warmtaks bräder, gålfwed, &c:
ty såwida ingen war på stället, som kun de
gifwa riktig anwisning, hwarest hwar och en
kommande borde aflägga sitt lass, men Be -
fallningsman Bergstedt blott anteknade hwad
hwar och en körde, och bad dem sedan af-
lägga lasset på den utsedda tomten, så lassade
hwar och en åf, der han för sin del tyck te läg-
ligast war, och derifrån härrörde denna stora
oordningen, som icke kunde hjelpas då jag
icke sjelf war närwarande; ty om jag ock hade
talt med någon till att emottaga allt på tom-
ten, så hade han, oaktat min underwisning,
föga warit slugare än de andra, hwarest hwar -
je lass borde läggas; utan jag war ganska glad,
när jag såg, att jag, på stället, något så när, ha -
de nödiga materialier till en blifwan de gård.

Qwellen förut förändrade jag min ritning,
som min Swåger Nils Jacob hade gifwit mig;
ty den war inrättat alldeles lika med office-
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rarnes Boställs byggningar, med blott 5. rum
på nedre botten;96 men wid nogare eftersin-
nande fant jag, att sådant icke war braf, ty
straxt behöfde jag nödwändigt en barnkam-
mare särskilt ifrån wår säng kammare. Jag
upgjorde derföre i hast en ny ritning, wist
ofullkomlig, men tydlig nog, att kunna be-
gripas, och lämnade den om qwellen till Nils
Thomæson i WesterHiske, som första gång -
en skulle wara byggmästare på en sådan bygg-
ning; jag anwiste honom också då den fläck
på hwilken byggningen borde sättas. Men det
oaktat såg jag när jag kom hemm if: Sockne-
budet, att de hade tomtat halfwa byggning-
ens bredd längre söderut, än jag hade utsedt,
och upwist åt Byggmästaren qwellen förut.
På min anmärkning härom, swarte Byggmäs-
taren, att platsen war lika god, som den and -
ra, och denna lilla flyttning gjorde ju ingen
ting i hufwudsaken. Jag swarte: – ”sjelfwa
plattsen är wäl lika god; men jag måste ju
ställa sidobyggnaderna derefter, och då möta
mig de och de olägenheter, isynnerhet att,
som Ni ser, kommer inkörs wägen eller por-
ten att gå just midt öfwer dessa twå djupa
sandgroparna, ur hwilka fordom wäga fyll-
ningar hade warit tagna, och till att igenfylla
dem blir mig icke så liten kostnad, som jag
hade sluppit om Ni hade tomtat på den af
mig utsedde platsen; ty då hade jag fått en
redan färdig och god inkörsväg.” Men arbetet
war redan så långt kommit, att jag icke mera
kunde ändra saken, ty alla knutstenar woro
lagda något så när på sitt ställe, och äfwen
syllstockarne framburna och upplagda, så att
jag måste låta bero med det som påbegynt
war. 
Byggmästaren war just nu sysselsatt med

att, efter kompassen, rikta syllstockarna i
fullt öster och wäster, enligit min begäran;
men wid min ankomst wille jag att han skulle
göra en liten wridning derpå med wästra än-

dan norr ut, så mycket som kompassens mis-
wisning kunde utgöra; Men som jag, för ög-
nablecket icke hade någon anwisning om
huru stor denna miswisningen war, så blef
denna wridningen något för dryg och bygg-
ningen icke riktigt i öster och wäster stält,
hwartill jag sjelf war orsaken; ty det war sä-
kert rättare, som byggmästaren hade tilläm-
nat.

Vice Pastor Häggström fölgde mig när jag
gick upp på tomten, men geck nu af och an
och roade sig wid Kussjö diket, medan han
wäntade på mig; men som jag åtskilligt smått
hade att fundera och rådgöra med byggmäs-
taren, så drog det långa tiden ut, innan jag
hant komma till honom; ty wi hade öfwerens
kommit, att följas till något ställe på en liten
stund. Wid min ankomst wisade han sig mis-
nögd och något wresig, öfwer mitt långa
drögsmål; och jag ursäktade mig, att jag wille
se till, att tomtningen måtte blifwa sådan,
som jag wille hafwa den. – ”Hwad behöfwer
du bekymra dig med sådant”, fortfor han,
”det hörer ju byggmästaren till, och det för -
står han wäl långt bättre än du.” &c: Något
misnögd öfwer detta hans kink öfwer det
som icke angick honom, swarte jag honom
också något alfwarsamt, att byggnaden war
min, och jag hade rättighet att derom an-
ordna huru jag wille och sådant angick ingen
annan. m:m: hwarpå wi gingo bort; och und-
rade jag för mig sjelf, huru v: Pastor Hägg-
ström nu hade blifwit sig så myck et olik,
emot hwad han hade warit förr. Men mera
om honom innan kort.

I medlertid hade jag bedt Herr Prosten Hof-
verberg; att, såwida han hade warit så god
och lämnat mig sitt bifal, att få bygga min
gård på den utsedda tomten, han också nu
wille wara så god och följa mig dit upp, att
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utmärka huru lång och bred platts jag kunde
få intaga; men som han icke befant sig allde-
les wälmående, så befallte han sin älsta Son
Johan Samuël, att följa mig dit upp för att
utstaka platsen åt mig, det han också gjorde
så stor och wid, att jag aldeles war nögd der-
med; och feck också nödigt utrymme till
kryddgård, hwaröfwer jag war mycket glad,
ehuru hela platsen war blott en torr sand
jord. Och insåg jag tydligt, att om Prosten
sjelf hade kommit med, så hade han säkert
warit långt mindre frikostig.

Uppå min ritning af mangårds byggnaden
hade jag utmärkt dörar och fönster; nemli-
gen ett fönster på sidowäggen, och ett på gaf-
weln af hwarje kammare; men när hustrun
det feck se, så war hon dermed misnögd, och
bad hon för all ting, att jag icke skulle låta
upphugga fönster på gaflarne, ty då hade hon
icke så lägligt tillfälle att rätt kunna möblera
rummena med soffor och dragkistor m:m:
men i det stället låta upphugga twenne föns-
ter på långwäggen i hwarje kammare. Jag åter
tyckte för min del, att det war gladare och
muntrare att hafwa fönster både åt sidan och
gafweln af rummet, då man kunde se ut åt
båda hållen; Men jag gaf dock efter för att
göra hustrun till wiljes. Emedlertid kom jag
icke att nämna något derom för byggmästa-
ren; utan tänkte: jag får wäl fundera med ho -
nom derom, när de hin na så långt. I det sam -
ma blef jag åter bortkallad till ett långwäga
sockenbud; och när jag kom hemm, så blef
jag flat då jag såg, att timmermännen redan
hade gjort fönster öppningar äfwen på gaf-
larne och hunnit nästan upp till halfwa
fönstren. Jag blef då litet bekymrad huru jag
skulle kunna någorlunda tillfredsställa hus -
trun i detta afseendet. Jag geck derföre till
Befallningsman Bergstedt och bad honom,
att han tillika med sin Fru på eftermiddagen

wille helsa på oss och derifrån åtfölja mig och
hustrun upp till tomten, och der så tillställa
talet, att min hustru ej måtte blifwa alltför
mycket misnögd med saken. Så det skedde:
och då wi på stället beskådade den påbegynta
byggningen sade han: ”Och Bror har också,
såsom jag ser, låtit upphugga fönsterlufter på
gaflarna; deri gjorde du ganska rätt: så hade
äfwen jag gjort om jag hade warit i dit ställe.”
m:m: Då waknade först min hustru, som hit-
tils icke en gång hade observerat dessa föns-
terlufter och sade: ”Hwad! har du gjort det
ändock; stod jag icke och bad dig, och du
lofte ju göra mig tillwiljes?” – ”Ja” swarte jag,
”det är sant; men jag rår dock icke derföre;
timmerfolket hafwa gjort det medan jag war
borta; och jag glömde säga till åt byggmästa-
ren förr än jag reste, troendes mig hinna
hemm dessförinnan; men nu kan saken icke
mera ändras; – och rummena blif= ju härige-
nom så mycket gladare och ljusare.” &c: Och
Herr Befallningsman Bergstedt och dess Fru
höllo med mig i detta fall, så att hustrun
måtte gifwa sig dermed nögd.
Sedan jag således hade mangårds bygg-

ningen påbegynt, utstakade jag derefter ut-
husens tomter, och lät annat arbetsfolk up-
bära de köpta gamla husen, så att ladugårds
höladan war det första hus, som jag feck fär-
digt på min gård, och stålpbodan dernäst,
med mera; och wid alla husens tomtning war
jag angelägen att iakttaga nödigt och tillräck-
ligt utrymme. 

Ibland de bref som jag denna tiden bekom
war ett ifrån Swåger Johan Petter, deri han
anmodade mig, att hos Fru Kungsmor (Så
kallades allmänt Handelsman Jacob Forsells
Enke Fru.) emottaga 200. Riksdaler, som han
af Henne till låns hade begärt, som skedde,
som för mig war en betydande Summa, att
hafwa i handom. Dessutom gratulerade han
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oss till den förmodade skedda flyttningen på
landet. 
Samma lyckönskan fingo wi i Swåger Nils

Jacobs bref, utom wanliga Kommissioner på
Canceliet och Lands Kontoret.
Ifrån Cousin Erik Turdfjäll hade jag ock

bref som anmälte, att Fältwäbeln Isberg i Ny-
sätra, hade en Son hos Handelsman Rets, som
hade yttrat sig hafwa mycken lust att studera
och blifwa läs karl; och hade icke lust för han-
deln. Fadern önskade derföre, att jag måtte
granska denna gossens önskan om den wore
alfwarlig i hwilket fall föräldrarne hade swårt
för att neka gossens begäran, ehuru deras råd
och förmögenhet ej det gärna wille tillåta. De
önskade ock få weta huru lång tid fordrades
för honom, för att fullkomna cursen så wäl i
Umeå Schola, som ock i Gymnasium, med
flera sådana upplysningar; samt att jag härom
wille consulera, så med Handelsman Rets,
som med gossen; och sedan gifwa dem härom
skriftelig upplysning. Så jag gjorde, och mins
wäl icke nu mera sakens rätta förhållande;
Men resultatet blef dock sluteligen, att gos-
sen icke kom sig att studera; utan förblef wid
handeln i det hus han redan war. 
Som jag wiste, att Enkefru Nordlund hade

korn att sälja, och jag, som sagt är pag: 664.
6:te Boken, hade allsintet till sommarfödan,
så anhölt jag hos Henne, att få köpa denna
nödwändighets waran af Henne; och feck till
swar, att Hennes Bror Ingeniören Nils Bo-
ström i Löfånger, såsom Förmyndare i Stärb-
huset, endast kunde ge swar derpå, äfwen som
om priset. Jag skref honom derföre till de-
rom, och feck följande swar. 
===, ”att om Kära Bror behöfwer, ===,

will jag för min del gärna biträda, med det
förbehåll, att 7. Riksdaler tunnan måste be-
talas, bättre pris kan jag för min del ej lämna;
N:B: med anstånd med betalningen till Mi-
chaëli. ===. Nog tycker jag att en sådan span-

nemål är wärd dessa pengar. Skulle Gud be-
haga sända oss ett misswäxt år, nästa år, det
samma förbarmare täckes förskona oss före,
skall man få höra ett annat köp; och nog ser
wåren både så wäl det ena, som det andra.”
=== Det synes att han hade huggit till priset
till det drygaste efter den tiden, så aldeles, att
han till och med tycktes twifla om jag möje-
ligen skulle kunna det antaga, derföre, för att
slippa sänka priset, flyr han till den mindre
tjenliga utwägen, att förespå ett blifwande
oår, under det han låss bedja Gud, att derifrån
oss förskona, hwilket tycktes röja ett nog för-
mycket egenyttigt och mindre hederligt tän-
kesätt. Ty hade det icke warit nog, att blott
nämna sitt pris; hwarföre så mycket tala och
orda om oåret, hwarom ännu så litet kunde
dömas; och stod det icke i alla fall i mitt behag
om jag wille antaga tillbudet eller icke. Nu
som wi så nödwändigt behöfde kornet först
till sädes korn, så togo wi dock hos Fru Nord-
lund en par tunnor, äfwen derföre, att det låg
så nära till hands.
Swåger Edenqvist låfwar i sitt bref, att sälja

oss en gris af godt ras, i stället för den, som wi
hade förlorat. &c: utom lyckönskningar till
flyttningen. 

Angående denna förlorade grisen geck det så
till; att, oaktat wi hade tillräckligt drank åt
wåra swin, såwida wi, för att hafwa tillräkligt
sommar brenwin åt timmerfolket, (pag: 664.
7:de B:) så lät wår piga Anna, en stor och sta-
dig genta, likafult grisen swälta ihjäl, hwar
efter hon kastade honom öfwer ledstången
af stora bron ned i bäcken; ty hon iddes icke
bära mat till grisen ordenteligt. Samma piga
war äfwen så nötig,97 att hon i Sta den, mitt i
wintern, icke wårdade sig må ka undan göd-
seln ifrån korna i fähuset, utan lät gödnings
högen wäxa till ända under swansen på kor -
na, så att wi blefwo högst fla ta när wi fingo
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se en sådan hennes nötaktighet. Wi ha de wäl
annars genast kört hen ne utur hu set, och legt
oss en annan; men då insågo wi allt för wäl,
att hon hade spridt ut det ryktet, att wi woro
så elacka, att ingen kunde tjena året ut hos
oss. Och då wi nu nyss woro kom na på lan-
det, så hade ett sådant skamrykte kunnat
wålla, at wi icke skolat få något tjenstefolk,
om icke blott af skrap, sådana som denna;
derföre nödgades wi tråka med henne till
årets slut. När man får sådant tjenstefolk, så
wet man att man har dem. 

Följande luft meteorer föreföllo mig ganska
märkwärdiga. Den 12. klåckan något efter 9.
föremiddagen hade jag gått till tomten för
att se öfwer mitt arbets folk, och straxt der -
på geck jag några 100. alnar Nord wäst ut åt
kussjö diket till, för att roa mig en liten
stund; Och när jag wände mig om, befans
himmelen för ögat öfweralt skäligen ren och
klar med wackert solsken, utom några smär -
re strö=moln här och der, samt ifrån Nordost
till Sydwäst, syntes tunna och ljusa moln-
strimmor m. (Se nedanstående figur)98 midt
öfwer mitt hufwud, och jag hade wändt an-
siktet Syd=ost ut emot solen s.Och med det
samma såg jag twenne wanliga wädersolar a.
och b.med rägnbogens wanliga färgor, en före
och en efter solen. Sedan, efter en kort stund,
syntes äfwen twenne andra wädersolar c. och
d. en öfwer och en under solen, hwilka, isyn-
nerhet den öfra c. prålade med starka rägnbo-
gens färgor men dock som mera liknade kro -
kiga bågar än solar; den öfra c. såsom ett
stycke ur en eliptisk figur, och stod icke rätt
upp öfwer solen, utan drog sig något wäster
om henne emot mig; men den andra bågen
d. närmade sig mera till en circel båges böj-
ning. tillsammans alla fyra formerade en art
aflång ring omkring solen, som ej så wäl
nådde ihop med wädersolarne a. och b. hälst

på nedra sidan. Under samma tid utgick, ifrån
wäder solarne a. och b. twenne andra bågar e.
och f. en ifrån hwardera Nordwäst ut, med
mjölk hwit färg, som sträkte sig långt upp på
himmelen, en på hwardera sidan om mig
ända till, och helt litet förbi de omnämnde
molnstrimmorna m. såsom figuren utwisar.
Sist sedan wädersolarne a. och b. samt bågar -
ne c. d. e. och f. förswunnit, syntes en annan
mjölk hwit cirkel båge g., som utaf bågarne e.
och f., tyktes wara tilldanad, det jag dock icke
i sammanhang kom att observera, som ock
in nan kort åter förswan; men moln strim -
mor na m. fortforo ändock någon tid, att bibe -
hålla sig, till färg och skepnad, på samma
ställe. Klockan war då närmare 10. Min sta-
tion war wid h, och iwar min gårds tomt. Så-
ledes war både jag och min gårds tomt in   -
slut na innom alla dessa bågar
Dessa 4. wädersolar förekommo mig i tan-

karna, såsom något ryswärdt, eller förebådan -
de något hotande förderf österifrån, men den
tankan, att både jag och min blifwande gårds-
tomt war innesluten innom alla dessa bågar,
tröstade mig; ty jag kom ihog Guds mångfall-
diga löften om hans wärn och beskydd på alla
sidor, samt att Herrans änglar lägra sig, (såsom
en wagnborg) omkring dem, som frukta ho-
nom;99 hwilket allt gjorde, att allt detta så wäl
inpräglades i mitt minne. Och jag får fram-
deles, om jag lefwer, något mera orda derom. 

En annan dag litet derefter, då jag kom på
tomten till mitt arbetsfolk, så finner jag en
af arbets karlarna, Soldaten Frisk ifrån Rö-
bäck, som midt på förmiddagen sitter på
timmerhopen och spelar kort med en om -
kring 12. a 14. års gosse, Johannes Degerstedt,
ifrån närmaste grannskapet, som hade tagit
korten med sig till detta lofliga yrke; De
fingo båda sin tillbörliga läxa af mig, isyn-
nerhet soldaten; och pojken sprang, som en
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pil hemm. Soldaten åter blef mycket flat,
och bad ganska ödmjukt om förlåtelse, och
lofte, att icke taga någon betalning för den
dagen, blott han kunde få tillgift för detta
sitt förhållande den gången. Jag måtte det då
låta det passera; men med det uttryckeliga
förbehåll, att, då han arbetade för full dags
penning, wisa mera flit och ärlighet, och
icke på sådant sätt wara en daga tjuf; hwilket
han lofte redligt efterkomma. De öfriga ar -
bets karlarna woro alla i sitt arbete; och
utantwifwel gjorde denna min öfwerrask-
ning godt äfwen ianseende till dem; ty då de
sågo sig icke wara säkra, så måste de alla wara
på sin post och i sitt arbete. Och just derföre
geck jag några gångor om dagen till dem;
men altid på särskilta tider, på det de alldrig
måtte wara säkra någon enda stund. Man ser
häraf huru nödwändig tillsyn är öfwer arbets
folket; om icke just för sådan efterlåtenhet
skull, så dock för att intet fel i arbetet måtte
begås; ty, såsom ofwanföre wist är, hwar
gång jag nödgades resa bort, skedde meren-
dels något mistag; utom alla som efteråt
kunde uppdagas, som skedde, så wäl igenom
min, som deras okunnighet och ringa erfa-
renhet, och som mågen gång måste ändras
och omgöras, till icke liten förökad kostnad
för mig. Hwad Soldaten frisk angår, så tror
jag icke, att jag afräknade denna dagens dags
penning af honom om icke helt litet för ex-
empel skull; men föröfrigit mins jag ej annat
än att jag betalte honom.

Som jag har wisat, pag: 662. 7:de Boken, att
en bonde utböd pengar åt mig till låns, så
hände det också nu; En något till åren kom-
men flicka i Grisbacka by; (den samma som
omtalas pag: 398. 6:te Boken,) Sara Greta
Pehrs dotter, kom till mig sägandes: ”Jag in -
ser mycket wäl, att Herr Magistern, under nu
påstående gårdsbyggnad, är i behof af peng -

ar; jag har wäl icke mera än 8. R:D: om Herr
Magistern så behagar, så skola de allt för gär -
na stå till tjenst; och Herr Magistern behöf-
wer alldeles icke bekymra sig om betal ning -
en så länge jag icke sjelf återbegära dem; ty
jag behöfwer dem icke för det närwaran de.”
Det war gifwit att jag emottog tillbudet med
all tacksamhet; och wi sökte att fägna hen ne
med Caffe m:m: så godt wi kunde. Och några
år derefter, om jag rätt mins, straxt efter kri-
get år 1809. kom hon åter till mig; sägandes:
– ”såwida jag ser att jag icke behöfwer de 8.
R:D: som jag för 5. år sedan lånte Herr Magis-
tern, ty jag har ändock min goda utkomst så
länge jag lefwer, så har jag i dag gått hit för
att gifwa tillkänna, att jag skänker honom
denna lilla Summan, och will icke mera haf -
wa dem återbetalt; derföre war så god och
håll dem till godo; för mig äro de icke mera
till någon fyllnad; men för Herr Magistern,
som har många behof, så kan det wara någon
liten lättnad, att slippa återbetala dem.” 
Wi tackade Henne för denna hennes god-

het och Hyllade Henne så godt wi kunde så-
som förra gången. Förmodeligen sökte hon,
igenom denna sin godhet emot oss, att ställa
sig in hos mig och förmå mig, att hysa något
mera gynnande tankar om henne än jag förut
kunde hafwa fattat, i anledning af hennes
fordna förhållande med Clas Urban Bodin-
son, såsom sagt är på nyss citerade ställe. Och
i sanning tilskref icke så mycket henne hwad
som war skedt, som icke mera honom; ty
huru lätt är icke en swag flicka förledd, som
gärna tror ett gifwit Ektenskaps löfte, hälst
af en sådan man, som så mycket nödwendigt
skulle lysa i en bond flickas ögon, och synas
så betydande, då han tillika med hade ett 
lysande utseende och hade en qwick och
snärjande talegåfwa. På sådant sätt blifwer
mången oskyldig flickas hela jordiska wälfärd
förstörd.
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I anledning af Obola gummans sqwaller,
som är omtalat pag: 577. följande 7:de Boken,
får jag anmärka, att detta Hennes sqwaller
war mig nu mera till nytta än till skada; ty då
allmogen hade en gång fått det i hufwudet,
att jag fordrade så mycket för mitt beswär
wid barndop och Sockenbud &c: så feck jag
nu af dem sjelfmant, och utan att fråga mer-
endels 24. sk: såsom det hade warit en stipu-
lerad taxa, då jag annars säkert hade skolat
fått mindre. Härtill torde också hafwa bidra-
git, att de nu mera wille söka att winna min
wänskap såsom deras nya Lärare, hos hwil-
ken alla wille wara wälskrefna; derföre wille
de wara hedersamma och fölgde den af gum-
man föreskrefna taxan. Altså kan också jag
säga såsom Joseph: Hon tänkte ondt öfwer
mig;men Herren hafwer wändt det mig till-
godo.100

Swåger Nils Jacob skickade mig i 2:ne sina
bref några räkningar, bref och documenter,
som utwiste att Herr Bokhållaren hos Fru
Kungs mor, se pag: 14. Denna Boken genom
förblandning af Swågrarnes Nils Jacob Turd-
fjälls och Edenqvists räkningar förgätit att
Creditera den sednare för 46. R:D: 6. sk: 8.
[öre] och den förra för 31. R:D: 22. sk: 6. [öre]
Det han beder mig söka på wackert och läm-
peligit sätt rätta, så wäl hos Frun, som Hen-
nes Bokhållare Emanuel Montel, det jag ock -
så gjorde dem till nöjes och skickade dem
dessa penningar tillhanda. Likaledes sände
han mig ett af hans Brors Jonas Gustafs bref
till honom, för att, enligit detta bref hos Ren-
temästaren Assessor Forsell, utfordra hans,
hos Kronan innestående arwode för hans af-
wittrings domar &c: som också af mig wärk -
stältes. 
Icke långt derefter feck jag bref äfwen

ifrån denna Swågern, med tacksägelser, för
bekommandet af detta arwode, m:m:. Han

gratulerar till flyttningen. Han jolrar sedan
med wanligt skämt, som följer. – ”Har du walt
någon wacker tomt? – Ser du! hos de ogifta,
ehuru uttråkade de ock äro, fast de hosta och
klaga öfwer gikt och allahanda plågor, så sitter
ändock litet romantiskt qwar hos dem. Med
all den träaktighet, som är oskiljaktig från
gamla uttråkade Embetsmän, will jag ännu
åtminstone tro, att jag skulle wara road af en
wacker vüe, en lugn wacker sommar afton,
ett godt landt sällskap, en oskyldig god landt
flicka; Men snart är äfwen denna tid förbi,
och i alla fall skulle ej sällskapet få mycket ro-
ligt af mig, med min nerdammade fysiono-
mie, der hwar skåra tyckes willja tala om ut-
slag, och är färdig, att uttrycka misnöje med
den förwända werlden. Sådan skall man bli
med sitt beständiga arbete. Om någon gång
en bortgömd röst framsuckar för sig sjelf, der
går en rättskaffens man, som med sin rättwisa
skyddar mig för eländet och förtrycket, om
afwunden med hopknäpta tänder wäser
fram: han gör dock sin skyldighet; så skall
dock mängden skratta åt den förrykta token,
och Staten är liknögd om den som, i dess
tjenst, uppoffrat krafter, försmägtar af behof.
– Du ser att jag ej är med godt humeur, jag må
derföre sluta.” === slutet.

II. Capitlet.
Sommar händelser, och dito till
Nyåret.

Jag hafwer redan nämnt, att Befallningsman
Bergstedts gård och den i hwilken wi bodde,
woro knut i knut inwid hwarandra; och nu
blefwo wi budna att en eftermiddag dricka
Caffe hos dem och wår lilla dotter blef också
buden, att leka med deras barn, som woro
något när samåriga med wår dotter. Sedan wi
hade druckit Caffe, och barnen hade gått ut
för att leka, talte Bergstedt om wår dotters
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fintlighet och beställsamhet samma dag i sin
barna menlöshet och oskuld. – ”Hon kom
hit”, sade han, ”och bad oss wara så goda och
skicka en piga till oss för att bjuda henne dit
till deras barn, för att, som wanligt, få leka
tillsamman. – Om jag sjelf begär lof, hade
hon sagt, så är jag rädd, att jag intet får gå hit
så ofta; men om Faster är god och bjuder
mig, så får jag wist komma. Och det war då
en tydlig sak, att wi lofte göra efter Hennes
önskan. Wi roade oss mäst åt hennes beställ-
samhet och fintlighet; ty hon kom icke den
genaste wägen; utan sprang rundt omkring
och war mycket förnögd och glad. – Jag ger
mig icke tid, sade hon, att wara länge, att
icke Pappa och mamma må få weta att jag
har warit här, ty då får jag wist icke komma;
och derföre, sade hon, springer jag den här
wägen rundt omkring, att de icke må få se
att jag har warit hit; äfwen bad hon, att wi
för all ting icke skulle säga det för Syskonen;
ty då war hon rädd för bannor &c: – Wi tala
derom”, fortfor han, ”icke för det, att Sysko-
nen må bestraffa henne derföre; utan blott
för att roa oss ännu en gång åt hennes, ange-
lägenhet, fintlighet och i sin sort oskulds-
fulla barna list; ty hon war mycket löjlig och
roande, att påse och höra.” Wi, för wår del,
lofte också tystlåtenhet häraf och roade oss
äfwen häråt, såsom något mindre straffwärt
än en barnslighet, och oskuldsfullhet, och
isynnerhet åt hennes lilla uppfinnings gåf -
wa. Dock gjorde detta så mycket, att wi gåf -
wo litet nogare akt uppå hennes wägar, när
hon war ute utan lof. Icke eller gjorde hon
detta någon gång mera; ty förmodeligen fant
hon innom sig sjelf, att det icke war så allde-
les braf och rätt gjort. Icke eller behöfde hon
det; ty barnen woro tillsamman nästan alla
dagar, på eftermiddagen än hos oss och hos
Bergstedts.

En eftermiddag blefwo wi budna af Befall-
ningsman Bergstedt och dess Fru på Caffe,
och sedan wi hade druckit Caffe, tilltalade
Bergstedt oss på följande sätt. – ”Wår wänliga
begäran är, att Syskonen wille wara god och
tjena oss något litet.” – ”Jo” mente wi ”om det
stod i wår förmåga, så woro wi dertill så wil-
liga, som skyldiga.” – Han fortfor: ”Jag är nu
nödsakad, att i morgon resa bort dit och dit,
på mina uppbörder och kommer att blifwa
borta 2. a 3. dagar. Nu är wår begäran, att Sys-
konen wille wara så god och ligga hos oss så
länge jag är borta. orsaken till denna wår be-
gäran är något egen och besynnerlig, och
skall wist förefalla Syskonen ganska owän-
tad, när de få höra den. Saken är den: v: Pastor
Häggström har nu för någon tid tillbaka bör-
jat wurma och är ofta såsom half galen; Hans
Bror Lands Siktern Anders Häggström, war
här för par dagar sedan och omtalte sin Brors
ganska periodiska lynne; ”ty”, sade han, ”än
är han så glättig och munter och yr, att han
intet kan styra sig, och än åter, en annan tid,
är han så nedslagen och owärksam, så att han
duger till ingen ting. Under sitt yra lynne, är
han så, att hwad han då faller på för tankar
och idéer, så är det så häftigt och öfwerdrif-
wit, att han swärmar deri såsom half galen;
men i sitt nedslagna lynne är det hwarken
mod eller blod i ho nom; såsom för flera år
sedan; Då han, på läsförhörs resor, blef så us-
sell att v: Pastor Nordlund måtte taga all om-
wårdnad om honom, den han då höllt sig till,
och sökte hans beskydd med en sådan rädd-
hoga, som hade han warit fullt öfwerallt om-
gifwen af gastar och spöken. Wid 15. a 16. års
ålder feck han detta olyckliga lynnet igenom
en tillfällig olyckshändelse”, (förmodeligen i
lifs fara i watten) ”och alltsedan har det åt-
fölgt honom mer eller mindre; ty än har han
förfallit till den dårskapen, och än till en
annan. Under mellantiderna som kunna wa -
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ra i tre, 6. a 8. år, är han ganska braf och folk-
lik såsom andra menniskor. Detta allt fingo
wi höra af hans Bror”, fortfor Bergstedt, ”när
wi beklagade oss för hans förföljelse nätter
och dagar; ty nu är hans galenskap den, att
han förföljer alla fruntimmer han ser och
kan töras åt; och isynnerhet har min hustru
warit någon tid utsatt för honom; ty än har
han skrifwit till Henne” (Han wiste oss ett
sådant bref fullt med galenskaper) deri han
med åtskilliga galenskaper och so phismer
sökte bewisa lofligheten, oskullden; ja till
och med Christeligheten af samlag könen
emellan med hwem som hällst, när det
skedde med bådas friwilliga öfwerenskom-
mellse; Detta war halfwa brefwet och så
stält, såsom hade hon warit li ka så angelägen,
som han efter en sådan njutning, det han tog
såsom fullkomligen säkert, och derföre gaf
han såsom tecken af sin närwaro, att han om
natten skulle kasta en sten i wäggen, då hon
borde oförmärkt komma ut för att finna, å
båda sidor, en önskad lägenhet till njut-
ningen; Och det andra halfwa brefwet war
en annan smörja, som skulle tjena till att
frånklippas för att wisas åt hennes man, att
tillfredsställa honom, ifall han ana de om
detta hans bref; såsom wore det skrifwit
blott om likgiltiga ting. 
”I sjelfwa werket kastade han också en stor

sten i wäggen den påföljande natten, så att
jag just blef rädd”, sade Fru Bergstedt, ”att han
skulle göra något öfwerwåld, så att Bergstedt,
måste wara redo på förswars medel i sådant
fall; Men han nödgades änteligen, efter få-
fäng wäntan, aflägsna sig. – Och icke det al-
lenast”, fortfor hon; ”utan han kom också en
eftermiddag till oss, när några främmande
woro hos oss. – Och då jag geck ut på ett wist
nödwändigt ställe, så aktade han på att söka
upp mig; men lycka war, att jag hade lagt ha-
ken på dören, så att han icke slapp in; men

icke desto mindre stod han der utanföre, midt
på ljusa dagen, och bultade på, och ropte på
att få slippa in; och aktade allsintet mina
alfwarsamma påminnelser och tillsägelser att
gå bort, på det jag i fred måtte få gå derifrån
in igen. – Till slut, efter ./4. timmas fåfänga
bemödande, nödgades jag ropa efter folks
hjelp, då han änteligen nödgades gå sin wäg,
och lämna mig fri utgång. – Jag wågar derföre
icke, under min mans frånwaro, ligga ensam
utan något wärn och beskydd; Förlåt derföre
att wi härmed beswära, och hoppas att en så-
dan begäran af oss ursäktas, då Syskonen inse
nödwändigheten deraf; hellst wi icke hafwa
förtroende för någon annan; och wår afsigt
är att hålla saken tyst och icke utsprida den
ibland allmänheten; ty när ingen wet något
härom, så kan hans galenskap icke så lätt mär-
kas i det allmänna; och det är blott för hans
Bror, Magister Wattrang och Syskonen som
wi hafwa yppat saken, såsom försäkrade om
Syskonens förtegenhet; ty sådant allmänt
gjort, skulle åstadkomma ibland allmänheten
stor skada och förderf i seder, om sådant
skulle spörjas af en Prestman.” Alltså lågo wi
der i salen en par nätter till dess Befallnings-
man Bergstedt kom hemm; dock utan att
Häggström de nätterna det minsta hördes till.

Som jag sedermera några gångor kom i col-
lision med Häggström, i anledning af denna
hans galenskap, så will jag något omständli-
gare beskrifwa den samma. Hwad denna
hans jagt efter fruntimmer angick, så war
den lika efter alla; ty då icke Fruar eller Ma-
demoiseller woro för hand, så förfölgde han
bondhustrur och pigor m:m: Ja han kunde
icke en gång dölja sig när han geck utur kyr-
kan; utan så snart han såg någon bättre i
wägen, så skyndade han att hinna upp hen -
ne, fattade hennes hand och höllt den så
länge han geck med henne. Han sökte wäl
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utföra sina afsikter hemligt, men hans pas-
sion war så häftig, att han icke en gång kun -
de dölja sig för mannen som det mäst rörde,
hwarpå jag framdeles skall framte bewis.
Han hade ingen ro hwarken nätter eller da -
gar; utan war alltid ute och wankade allestä-
des, hellst om nätterna, såsom andra otuk -
tiga ynglingar bruka, och för att hafwa så
mycket lättare tillfälle dertill, så wille han
alldrig ligga med sin Fru, utan i sin kamma -
re, derifrån han ofta om nätterna hoppade
ut igenom fönstret på det han, som han
trodde, så mycket mera oförmärkt skulle
komma ut. Men han kom icke ihog, att han
likafullt kunde observeras; likasom han i sin
yra, icke insåg dumheten af att kasta sten i
wäggen; det Bergstedt likaså wäl kunde höra,
som hans Fru. 
En annan hans galenskap war den, att han

afgudade Napoleon Bonaparte, och upphög -
de honom ända till skyarna. Och dessutom re-
gerades han af ett odräglig högmod, så att han
påstod, att han war uppfyld och regerades af
den Heliga Anda; ja några påstodo, att han
hade sagt, det han sjelf war den Heliga Anda.
Ett sådant öfwerdrifwit högmod gjor de att
han war på det högsta despotisk, ilsken, och
otolig, och wille wara rådande och befallande
uti allt. Ty insåg jag nu lätt orsaken dertill, att
han i Sakristian i Staden och på Möllers graf -
öhl, war så kärf och elak. (Se pag: 659. och 663.
7:de Boken, samt pag: 11. Denna Boken). 

Samma hans högmod gjorde, att han nu war
ganska flitig att predika; ty han wille låta hö -
ra sina andans gåfwor. Och då han icke alltid
feck predika Min och Wattrangs tur, så reste
han till de nästgräntsande Kyrkorna och pre-
dikade der. Han skref också en par predik-
ningar, dem han af samma andas drift lät
trycka i Hernösand, och delade ut gratis åt
många. 

Hans predikningar under denna tiden inne-
höllo mycket om kärleken, broderliga kärle-
ken och allmänna kärleken, det han sökte
lämpa på sina nu warande tänkesätt och upp-
förande i kärleks wägen och för att ådagalägga
dess ostraffelighet m:m: Och som han af na-
turen hade ett lekande genie, som nu dertill
med war af hans yra dubbelt uppeldat, så hade
han så insnott saken, att det let något, och
war sådant, att den, som icke kände hans yra
och galenskap, alldeles icke kunde märka det
minsta deraf, och det war just detta som till-
fredsstälte mig och gaf mig hopp, att dessa
hans predikningar icke skulle kunna hafwa
så skadeligt inflytande på allmogens tänke-
sätt och sedeförderf. Men den som kände
hans yra märkte lätt nog hwarpå han syftade. 
Hwad som ifrån början, denna gången,

war första anledningen eller wäckelsen till
denna hans förwillelse och yra hafwer jag se-
dan uträknat som följer. 

Jag har pagina 256. 7:de Boken med förund-
ran omtalt hans högst owanliga glädje yra,
efter hans hemkomst ifrån Hernösand: dess
första grund war då, utan twifwel denna:
Han hade då lyckligen undergått Pastoral exa -
men, warit i Hernösand i många sällskaper
och kanske också något firad, detta wäckte
först hans glädje, och glädjen sedan egenkär-
leken och hans naturliga fallenhet till hög-
mod, och denne tillwäxte nu sedan efter hand
till denne sednares nu beskrefna ytterlighet.
Han hade i Hernösand bodt hos Herr Fabri-
kören Sundgren; hwars Coketta Fru jag, en-
ligit sanningen, har afmålat pag: 296. 7:de
Boken. Han hade då utan twifwel kastat sig i
denna kåfsans armar, som kan slutas af hans
otidiga tal om de många wälwilliga flickorna
och fruarna i Hernösand, (Se: pag: 256. 7:de
Boken). Häraf wäcktes då hans passion, och
som han alltid war omåttelig och ytterlig i
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hwad han råkte falla till, wid hans infallande
yra period, så hände det också nu, så att hans
kärlek efterhand wäxte till nu beskrefna yt-
terlighet. Och som han icke war sina sinnen
mägtig; utan så tillsägandes halfgalen, så
kunde wi icke fullkomligt tillräkna honom
denna hans swaghet; men hoppades, att då
hans yra tid wore förbi; han skulle besinna
sig, ärkänna, åtminstone innom sig sjelf, sitt
fel och blifwa bättre. Om honom något mera
framdeles. 

I slutet af månaden blefwo wi budna till
Lands Sikter Häggströms i WesterHiske. Så -
som wanligt, skulle der spelas Borston, isyn-
nerhet som frun i huset war mycket road af
spel. Twenne bord framsattes; och wid det
ena bordet feltes fjerde man, hwarföre jag
blef nödsakad att spela med dem. Nu som
jag icke war wan att spela, såwida jag hade
allsingen hog eller lust dertill, såsom jag ofta
förr har nämnt, så spelte jag ofta illa och feck
alltid critiker för mina spelbockar, hwaraf
jag blef ännu mera förwirrad, olustig och
misnögd. Och när de sågo med hwad twång
och misnöje jag spelte, så skrattade de, både
hemligt och öppet, icke så mycket åt mina
spelfel, som icke mera åt min olust och mis-
nöje med spelet, samt min synbara ledsnad,
och twång. Detta gjorde mig ännu mera mis-
nögd, så att jag önskade mig wara långt der-
ifrån; men jag feck dock icke upphöra med
spelet, då ingen fans som kunde stiga i mitt
ställe. Enteligen, efter någon tids twång här-
med, blef jag utkallad till en bonde, som
wille tala med mig. Han begärde, att jag
måtte resa med honom i Sockenbud; och
hwem blef derwid glad om icke, att få slippa
ifrån detta tråkiga twånget. Jag geck så åter
in, anmälte mitt undfångna förhinder och
tog afsked, och geck min wäg. Men just i det
jag geck ut igenom dörren, hörde jag Lands

Siktern Häggström, skrattande och gäckan -
de säga: ”Hå det war ett wälgörande Socken-
bud, som befriade honom ifrån hans plåga;
intet Sockenbud har wäl någonsin warit
mera wälkommit;” – hwilka ord åtfölgdes
med en allmän skratt salfwa; och isynnerhet
war det Lands Sikteren och dess Fru wärdin-
nan, wid hwilkas bord jag spelte, som mäst
skrattade. Hwad detta mishagade och förar-
gade mig kan hwar och en lätt föreställa sig;
också föll mig genast i tankarna fölljande
ordspråk: Den skrattar bäst som skrattar sist.
Samt detta Skriftenes språk, af Frelsaren ta -
lat Luc: 6: 25. We Eder som nu len; ty I skolen
gråta. Men Gud är mitt wittne, att jag här-
med wist icke önskade något ondt eller nå -
gon hämn öfwer dem, åtminstone icke upp -
såteligen eller wetterligen; men hwad min
naturliga känsla kunde hemligen tycka det
kan jag wäl icke utreda. 
Utan all hog och öfning i spel, kunde jag

för ingen del wara road deraf, och då den na-
turliga fölgden deraf alltid blef, att jag tap-
pade, så tyckte jag mig icke wara skyldig, att
för andras ro och nöje skull, skänka dem mina
pengar, och dertillmed tåla crïtiker och spe-
löje; hellst som spel om pengar aldrig kunde
bestå med en tillbörlig granskning, icke en
gång efter moraliska mycket mindre religio-
nens rena grundsattser. Derföre undwek jag
allt hwad jag kunde allt spel om pengar; Men
att spela så kallade Conversations spel eller
med Fruntimmer blott för ro skull, det war
jag icke emot, till tidsfördrif; ty att i sällska-
per icke wara sysselsatt med något, wäcker
ledsnad, och då oskyldiga taleämnen icke all-
tid räcka till, så får ofta den frånwarande
oskyldiga nästans goda namn och rykte stå
emellan, som wisserligen till en god del kan
förekommas igenom sådana conversations
spel. Jag nödgades nog ändock någon gång då
och då spela med när fjerde man feltes. Dess -
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utom tyckte jag ibland att det war ledsamt,
att alltid blott se på andras spel, då jag alltid
hemma war wan att wara sysselsatt. Dess -
utom, såwida det war ett allmänt mode att
spela, och icke ansågs för att wara något fel
att spela lågt; så wille jag icke eller synas enwis
och besynnerlig; ty började jag emot ålderdo-
men också att spela med när så fordrades;
dock undwek jag det så ofta jag kunde, och
dertill hulpo mig ofta Fruntimmerna, som
gärna wille hafwa mig med wi sitt spelbord,
då ingen annan hade tolamod med dem om
allsintet, eller om blotta marker. 

Jag har förr nämnt, att jag hade hyrt mig en
kammare för min del hos Skräddaren Wes-
tergren, hellt nära till der wi annars bodde.
En dag kom hans hustru eller wärdinnan i
gården en föremiddag in till mig; N:B: Hen-
nes man och dotter woro borta i fisket, hwar-
före hon förmodeligen tykte sig hafwa led -
samt, att alltid sitta ensam hemma; Hon satte
sig ned och började formera samtal med mig
om hwarjehanda sqwaller ämnen; Jag åhörde
wäl henne i början något litet, och swarade
henne också något af höflighet såsom wär-
dinna i huset. Men, som jag märk te, att det
blef ett sqwaller prat för Henne utan all än -
da, och jag af sqwaller alldrig har warit road,
samt insåg, att om jag lånade öronen åt hen-
nes sqwaller, skulle jag ouphörligen och da-
geligen blifwa af Henne dermed öfwerhopad
och alldrig blifwa henne qwitt, så fortfor jag
att skrifwa och lät henne en sam tala likasom
jag alldrig hade hört henne. Hon fortfor en
lång stund; men när hon märkte att jag icke
åhörde Hennes prat, så steg hon enteligen
upp för att gå ut, då jag sade: ”ursäkta mig jag
har något angeläget att skrifwa”, och fortfor
dermed och hon geck; och det war just min
afsikt att på detta sättet aflägsna Henne ifrån
mig. Dagen efter kom käringen som war

gammal och ful, åter in till mig igen och bör-
jade lika raskt sitt sqwaller; men då gaf jag
ännu mindre akt på henne. Efter en stunds
ensamt tal under det jag skref flitigt, gick
hon änteligen sin wäg; och på detta sättet
blef jaa alldeles befriad ifrån Hennes sqwaller
visiter.

Det pag: 350. 5:te Boken och pag: 151. och
663. 6:te Bok: omtalade emaillerade lilla
guldkorset, som jag gaf min hustru, ibland
andra fästnings gåfwor, under min friare tid,
hade nu bortkommit, och kunde icke igen-
finnas. Men till slut började wi mistänka, att
det torde fallit löst af halsen i köksspisen,
när hustrun hade kokat någon gång och så
fallit i elden. Pigan feck derföre befallning
att noga samla ihop askan och sålla upp den
för att söka få igen det; det hon också gjorde,
och war lycklig nog, att finna igen det. Här -
öfwer blef jag mycket glad; ty jag satte derpå
ett pretium affectionis, såwida det war en
fästnings gåfwa af mig, som af min hustru
borde bäras till min hugkomst. Men min
glädje warade icke länge; ty min hustru lade
det i fönstret i wårt rum, och förglömde det
der, så att hon icke kom till att bättre taga
wara på det, eller gömma det. Det låg så der
några dagar, och jag gjorde en eller twå gång -
or påminnelse derom, att hon måtte gömma
det bättre, men icke desto mindre förglömde
hon det, och när hon wille taga det derifrån,
så war det åter borta, och kunde icke; oaktat
allt sökande, igenfinnas. Detta förtröt mig
icke litet, och lät också höra mitt stora mis-
nöje deröfwer, att sedan det en gång war
bortkommit, och hon warit så lycklig att
igenfinna det, hon då icke skulle kunna wara
mera aktsam derom eller förwara det bättre.
Denna min förtrytsamhet wäcktes således,
icke så mycket öfwer förlusten af guldet, ty
det war mig nästan likgiltigt, utan mera der -
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öfwer, att en sådan oaktsamhet, tycktes wa -
ra ett bewis, på det ringa wärde som hon
satte på min person. Ty, ehuru jag nu, en
långan tid, hade warit skäligen befriadt ifrån
min, så ofta förr, omtalta sinnes swaghet,
eller mina mistankar emot min hustru, så låg
dock känslan deraf, ännu djupt intrykt i mitt
sinne och hjerta, så att den ringaste anled-
ning snart åter wäckte den samma; ja jag war
nog swag, att anse denna händelse såsom ett
sort omen derom, att min hustru icke war
mig, eller skulle blifwa mig fullkomligen
tro gen; och det war just detta som wäckte
min förtrytsamhet och smärta. Dock öfwer-
want jag denna tanka snart nog; ty den tan-
kan, att det kunde wara ganska möjligt och
sannolikt, att detta min hustrus fel, endast
war en wanlig oaktsamhet eller efterlåten-
het, och hennes hjerta likafullt kunde wara
mig uppriktigt tillgifwit, gjorde, att jag åter
efterhand och snart nog befriades och för-
glömde hela saken.

Wid pass 3. weckor derefter, satt jag en dag i
min kammare hos Westergrens och skref, då
vice Pastor Häggström kom in till mig; det
war nära middags tiden. Han hade ock något
ärende, det jag nu mera icke mins, eller wille
han byta predikotur med mig; men mig
tyckte att hans ärende war mera en swepsak
än nödwändigt. Man påminne sig nu min
beskrifning om honom näst här förut ifrån
pag: 25. och det följande, så förstår ock Läsa-
ren straxt, hwad som ock nu skall berättas.
Bäst wi talade om hans omnända ärende, så
kommer min hustru, som icke förmodade
någon främmande hos mig, helt hastigt och
nära fönstret och ber mig komma hemm att
äta middag. Pastor Hägström stod wid bordet
wänd åt fönstren; och i ögnablecket blefwo
hans ögon såsom en brinnande eldslåga, och
han ryktes till i hela kroppen och föga feltes

att icke han rusade på fönstret, så litet kunde
han dölja sin häftiga passion för mig, som
war hennes man och stod wid hans sida. Af
denna oförwäntade syn, och af honom wista
häftighet, blef hustrun helt förskräkt och
skyndade sig på ögnablecket hem igen. Jag
låddes icke märka Denna hans häftighet,
ehuru jag ej kunde annat än förtryta detta
hans oartiga uppförande; men gjorde mig
färdig att gå hemm, då också han måste taga
afsked och gå sin wäg. 
Härom samtalade wi sedan när wi blefwo

allena; och hustrun sade: ”Hade jag wetat att
han hade warit hos dig, så hade jag wist alldrig
gått sjelf och bådat dig. Jag blef så förskräkt
af hans förfärliga uppsyn, så du tror alldrig.”
– ”Jo”, swarte jag; ”jag såg nog huru du blef
rädd och det bewiste äfwen den bråskan
hwarmed du skyndade hem.” – Sedan tillade
hon: ”Han skrämde mig också i går, ty utan
att jag wiste ordet åf, så kom han i min wäf-
warkammare, der jag satt i min negligé och
oskuld, och slapp honom icke förr än jag
måste gå derifrån sjelf först. – Detta”, fortfor
hon, ”will jag icke dölja för dig på det, om du
skulle få weta det annars, du icke må tänka
att jag will hafwa några hemliga visiter af ho-
nom, och törs jag nu icke sitta i min wäfwar
stuga utan att hafwa dören stäng, så att om
du will komma till mig så wet du för hwad or-
sak jag har stängt dören.” Jag swarte: – ”Min
Wän! jag är fullkomligen öfwertygad om din
oskuld i allt detta; och jag tackar dig för din
beskedlighet och omtanka, att förtaga alla
anledningar till oro för mig.” Jag war ock, i
mitt hjerta, fullkomligen öfwertygad derom;
och war innom mig sjelf ganska nögd och till-
fredsstäld. Af denna hennes berättelse insåg
jag ännu säkrare, att Häggström blott hade
tagit sig ett swep ärende; tänkandes: jag will
också i dag söka att få träffa henne, och om
jag derwid tillfälligt wis skulle råka hennes
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man, så må jag dock hafwa något ärende att
förebära.

Denna tiden war jag ofta mycket sysselsatt
med att springa omkring byarna för att skaf -
fa arbetsfolk till min gårdsbygnad. Nu war
jag också utgången i samma ärende, och geck
först till Röbäck, och måste ofta söka folket
på deras åkrar och ängar som mycket mång-
dubblade min wäg. Derifrån geck jag till Tegs
byarna, och så till Staden. Der sprang jag okså
widt omkring i mångfaldiga ärender. Och sist
geck jag till Apothekaren Frejjer. Han böd
mig då en Apotheks sup, såsom han också en
par gångor förr hade gjordt. Som jag nu war
både trött och hungrig; ty ingen hade ännu
bjudit mig en sådan, ännu mindre någon
middag, så tog jag med tacksägelse emot till-
budet. Men efteråt, gjorde han mig följande
erhindran. – ”Jag får anmärka, att jag just
icke har råd, att så ofta bestå brännwin så
här; ty det är dyrt slag, och att gifwa det för
intet är jag just icke mycket belåten med,
eller dermed att man kommer och gör en
wana deraf för att få det, med mera dylikt.”
En sådan påminnelse kunde ej annat än hö-
geligen förtryta mig, Jag som annars alldeles
icke war fallen för ett sådant smuttande, och
aldrig någonsin gick till folk i sådan afsigt.
Och då någon bjöd mig sådant, som allmänt
brukligt war, när en wän kom till den andra,
så war det blott för höflighet skull, som jag
tog några droppar innom tänderna, för att
göra en sådan wän till wiljes. Så förhölt det
sig också härmed hos Freijer, ty jag är säker,
att allt tillsammans räknadt, kunde jag wist
icke hafwa förtärt 1. Jumfru brännwin hos
honom. Derföre då han sjelf bjöd mig det,
och tillika något öfwertalande, så wille jag
icke synas enwis. Ja till och med denna dagen
hade jag förut, under min wandring, hos mig
sjelf beslutit, att icke supa hos honom, när

jag skulle komma till honom för att afgöra
mitt ärende hos honom; men såwida det drog
så länge ut på dagen, och jag war både myck -
et hungrig och äfwen tröt, så tyckte jag att
det skulle komma mig rätt wäl till pass att få
en droppa och en bröbit; ty emottog jag tack-
nämligt detta hans tillbud, på långt när icke
anande en sådan otidig påminnelse, hellst då
han sjelf så enträgit bjöd. Men jag teg och tog
till tolamod, med beslut, att aldrig mera sma -
ka hans brännwin, det jag också redeligen
hölt. Jag tog så afsked och geck hemm, som
war ännu en half mil. Freijers afsigt med sin
bjudning, war utan twifwel, att såmedelst
förmå allmänheten, att hos honom taga
apotheks supar för att få någon större afsätt-
ning; ty sådant war här alldeles icke i bruk;
men i sådant afseende wände han sig alldeles
till en ganska orätt man, som aldrig någonsin
war hugad för mellan smutt supar, mycket
mindre geck på Apotheket och ännu mindre
på krogar, att köpa sådana.

Jag kom hem klockan omkring 3. ell: half till
4. utan att hafwa ätit något den dagen, och
hustrun satte straxt fram mat åt mig; men jag
hant knapt smaka en bit förr än främmande
kom på gården; hon måste derföre genast
taga maten utaf bordet, så att jag icke feck
tid att äta; och feck icke eller tillfälle att gå i
köket att äta; ty jag måste hålla mitt frem-
mande sällskap medan hustrun rustade i kö -
ket; så att jag föga förtärde mera än twå kop -
par kaffe när det blef färdigt, som mera för-
slappade än stärkte min mage; och måste så-
ledes wara utan mat allt tills närmare qwel -
len. Denna stränga march och långa fastande
gjorde, att jag sjuknade, och blef liggande nå -
gon tid; dock icke hårdare än att jag förmåde
en gång om dagen gå upp till min gårds tomt
för att se på arbetsfolket, och anordna om
hwad som behöfdes; men dessemellan låg jag
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eller satt i sängen, och för mådde ingen ting
uträtta, ja icke en gång skrifwa. Om denna
min sjukdom nedanföre mera. 
Få dagar derefter anlände min Swåger

Edenqvist och min ogifta Swägerska Eva till
oss för att hälsa på oss, och medförde följande
bref ifrån Swärfar.

”Haf hjertelig tacksägelse för dina bref och
underrättelsen om din byggnad. Det blifwer
alltid ömma Föräldrars största fägnad höra
deras barns och barnabarns wäl.
Jag längtar wärkeligen att få se dig med din

Lisa Cajsa i Edra egna hus, och om Herren för-
länar mig helsa och krafter, skall jag söka full-
göra denna min längtan.
Jag wet mig wara dig något skyldig, och

som jag skall ännu hafwa något af min Pen-
sion hos Nils Jacob eller Edenqvist, så har jag
anmodat den sednare att nu betala dig hwad
jag är skyldig, då du är god och låter mig weta
=== min skuld ===.
Eva Stina, som förer detta bref, skall mun-

teligen berätta wårt nu warande tillstånd och
betyga wår innerliga önskan att I måtten nju -
ta en nögd lefnad och med drägelig kostnad
få färdig Eder byggnad och der nögde lefwa.
Kära Föräldrar till största hugnad.” ===.

Detta Hugnande brefwet, jämte Swågerns
och Swägerskans oförmodade ankomst upp-
muntrade oss icke litet; och gjorde äfwen på
min Hälsa en något förbättrande wärkan
ehuru jag ändock alltid fortfor att wara matt.
En eftermiddag önskade Swågern och Swä-
gerskan att få bese Grisbaks boernas, lax-
fiske, med så kallade Patar, som här på orten
war något nytt.101 Jag hade ännu icke eller
sedt det, ehuru jag bod de så nära; ty det war
nästan nyss blifwit färdigt. Wi beslöto der-
före att gå dit, som också, sedan wi hade
druckit caffe wärkstältes. Jag tog mig också

när och fölgde med fastän något matt. Wid
bortgåendet började wår lilla Son Pehr att
gråta och wille följa med; och för att litet
tillfreddsställa honom, så feck han följa med
utföre backen ned på Landswägen ett litet
stycke, och barnpigan Maria ifrån Röbäck
följde med och bar wår yngre Son Carl Erik
på ar men; för att taga Pehr med sig tillbaka,
hwilket hon också gjorde ehuru han gret och
wille följa längre. Wi fortsatte sedan sakta
wår promenad, och hade rätt nöjsamt; och
efter en par timmar kommo wi tillbaka, och
promenaden hade icke bekommit mig illa. 
Men wid hemkomsten fingo wi höra att

barnpigan icke hade warit i en liten oro, sorg,
bryderi och bekymmer. Ty sedan hon hade
lämnat barnen på gården för at, efter wanlig-
heten, leka tillsammans, och gått in till sina
göromål, och efter någon stund kom ut för
att se efter barnen, så fans icke Pehr der mera.
Högst häpen och orolig lämnade hon den
yngre till någon i granskapet och skyndade
ut att söka den äldre hos alla grannar rundt
omkring, utan att finna honom, hwaraf hen-
nes oro så mycket mera tiltog, så att hon
knapt kunde andas. Enteligen föll det henne
in, att han torde hafwa gått efter oss; efter-
som, då han fölgde oss till wägs, hade sett
hwartut wi hade gått. Hon sprang derföre ef-
ter honom genast hwad hon förmådde, och
då hon kom midt före kyrkan, mötte hon
bonden Pehr Emanuels son ifrån Sörfors, som
hade upptagit honom på sin kärra, och hölt
honom i sitt knä. Och hwem blef glad om
icke barnpigan, som redan war sådan, att hon
knapt kunde tala. Och lärde hon häraf, att se-
dan med mera omtanka se efter barnen.
Gossen, som tränktade efter att få följa

Pappa och Mamma, begaf sig genast till wägs,
så snart pigan hade gått in, och hade hunnit
till gamla tings stället nära Hamn, det wille
säga ./8. fjerdingswäg; der mötte han en liten
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bro öfwer ett wattendrag, öfwer hwilken han
icke wågade gå; men wände icke eller om,
utan stod der och gret och ropte efter Pappa
och Mamma; till dess Pehr Emanuelsson kom
körandes emot honom, och tog upp honom.
Min stora skogshatt hade han fått uti, som
han hade på hufwudet och låg honom djupt
i synen, så att han knapt kunde se gå. Bonden
gaf sig i samtal med gossen, som, blott 2 ./2.
år gammal alldeles icke förstod, att göra min-
sta redo före hwilkens Son han war; utan sade
blott, att han wille gå till Pappa och Mamma.
Men som bonden såg af hans ställning, att
han war kommen opp ifrån Backen, så beslöt
han, att taga honom med sig dit, der han för-
modade, att få rätt på hans föräldrar; och gos-
sen gaf sig också willig att följa honom. Be-
rättelsen härom wid wår hemkomst, förwå-
nade oss mycket; men det gladde mig att bar-
net war kommet till rätta före wår hem-
komst; ty i widrigt fall, hade icke allenast
barnets bortowaro warit oroande och smärt-
sam, utan också hade min hustrus jämmer
och klagan deröfwer för mig warit dubbelt
mera smärtsam att höra, och hon swår att
trösta och tillfredsställa, då jag sjelf hade nöd-
gats dölja smärtan innom mitt bröst.
Swåger Edenqvist reste snart åter hem

igen; men Swägerskan Eva förblef ännu någon
tid hos oss, hwaref också hon reste hemm. 

Ibland arbetsfolket för gårds byggnaden
hade jag en Soldat ifrån Röbäck wid namn
Frisk, som jag straxt måste taga ifrån detta
arbetet för att hjelpa mitt tjenstefolk att
berga hö i Håkmark der jag hade mitt Capel-
lans boställe. Och i slutet af månaden nöd-
gades jag taga en något gammal gubbe Jon
Hermansson äfwen dit, för att så mycket
mera påskynda arbetet derstädes; ty som det
war första sommaren jag bergade Hemma-
net så kunde jag icke känna huru mycket

folk, som dertill behöfdes. Men ju mera folk
man skaffar då man intet kan wara med sjelf,
desto latare och wårdslösare äro de; det feck
jag ärfara; ty när jag en gång kom till dem i
min äng Texten, så fant jag dem sofwande i
ladan midt på ljusa dagen. De fingo då wäl
änteligen brottom ut till sitt arbetet; och jag
grep till tolamod och teg; ty jag tänkte: om
de hafwa arbetat flitigt ifrån början af dagen
så bör jag wäl icke misunna dem en liten
stunds hwila. Men det war icke nog dermed:
Några dagar derefter kom jag äfwen dit och
fant dem på sammasätt allesammans sof-
wande i ladan, äfwen midt på dagen. Då blef
jag wäl harmsen och förargad, men som jag
hade några främmande Personer med mig; ty
det war wid tillfälle af min oekonomiska syn
på Bostället, så wille jag icke då formera gräl
med dem i dessa främmandes närwaro; utan
tog äfwen nu denna gången det partiet att
tiga, i uppsåt att sedan säga dem sanningen;
men när wreden hade gått öfwer, så måtte
jag låddas hafwa glömt hela saken.
Denne nyssnämnde Jon Hermans son, ha -

de ifrån första wårdag warit hos mig såsom
snickare, för att i förwäg tillhöfla och förbe-
reda samt spånta bräder, som skulle wara till
tak &c: Det war sant att han war en beskedlig
Gubbe, samt flitig och jämn i sitt arbete, men
icke desto mindre hade jag föga båtnad af
hans arbete; ty de efterkommande snicka-
rena förkastade ett och annat såsom icke dug-
ligt till ändamålet; således gjorde han åtskil-
ligt twiarbete, som dels härrörde deraf, att jag
icke sjelf alltid förstod huru det borde wara
såsom ännu oförfaren, och dells också blef så-
dant icke kunnigt förr än efteråt sedan han
hade farit ifrån mig. Om honom framdeles
mera.

Såsom jag förut har anmärkt pag: 629. Sju-
onde Boken, hade jag wäl fått Prosten Hof-
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verbergs tillstånd att bygga min gård på den
utsedda tomten, och Hans Son Johan Sa -
muel hade utstakat den åt mig Se pag: 12.
denna Boken; men som jag icke hade något
bewis härom, ej eller egänteligen wågade på-
yrka härom hos Prosten Hofverberg, som jag
kände för att wara trög, att bewilja sådana
petitioner; men jag ändock önskade hafwa
något sort bewis härom, så kallade jag till
mig twenne Nämndemän ifrån WesterHis -
ke, för att besigtiga gårdstomten, ehuru den
nu till en del war upprägdt och något bygdt
derpå. Hwilka kommo och besigtiga tomten;
och som de så wäl kände tomtens utseende
förut, så uppsattes följande skrift, som af
dem underskrefs. Nemligen.
”Den 18. Julii 1804. instälte sig, på anmo-

dan, underteknade Nämndemän på Östra
Backen, för att besiktiga och beskrifwa be-
skaffenheten af den platts i Prestebordets så
kallade Skimmor gärde, på hwilken Herr Ma-
gistern och Comministern Pehr Stenberg, ef-
ter undfångit tillstånd af Prestebolets Inne-
hafware, Prosten, KyrkoHerden och Magis-
tern Herr Fredrik Hofverberg, wille bygga
och uppföra åt sig en ny gård; och befants det
uppwista stället, belägit straxt innom gärdes-
gården af Skimmor gärdet, wid wästra delen
af den så kallade ÖstraBacken, wara en jämn
plan, mycket tjenlig till Gårdstomt; men af
naturen en ofruktbar mark af sandmo, be-
wäxt med några små tallbuskar och ljung, el-
ler det här så kallade Rassberriset;102 och såle-
des otjenligt till åker uppodling. Och syntes
tydligt, att denna plan, endast för att mena-
gera gärdesgården, war intagen innom gärdet,
hwars gärdesgård annars hade blifwit dubbelt
längre, om den hade skolat uteslutas. 

Sålunda besigtigat och befunnit intyga
Anders Pehrs son och Pehr Johansson i

WästerHiske Nämdemän.”

Jag insåg wäl att detta icke war något att egen-
teligen kunna trygga sig wid i en framtid;
men det war dock bättre än intet, och bewis -
te, att tomten i sjelfwa wärket war en utmark
och icke något åkergärde eller upodlings land,
ehuru den tillfälligtwis war tagen innom
åkergärdet.

Jag hafwer, pagina 38. denna boken, något
omtalat min iråkade sjukdom; nu som den
samma fortfor att wara länge, så började wi
frukta, att han möjeligen kunde wara af el -
lak= eller smittosam art, så wida wanlig hus
medicinering icke wille hjelpa, och hellst
som han i så måtto hade förwärrat sig, att sa-
liven i munnen ständigt kändes så salt, som
hade jag haft saltlaka i mun. Nu som sådant
war något, som jag alldrig hade hört förr, så
började jag frukta, att min sjukdom torde
wara ett olyckligt arf af min Brors sjukdom,
af samma anledning, som omnämnt är pag:
651. 7:de Boken; föreställandes mig dessutom
möjeligheten af hwad jag förr hade hört, att
denna sjukdom ibland skall ligga flera år
dold innom kroppen innan han bryter ut.
När jag härom, consulerade med min hustru,
så blefwo wi ganska förwånade, oroliga och
bekymrade, och wågade jag på intet wis
komma min hustru när, för att wa ra säker,
att icke äfwen hon skulle besmittas. Jag be-
slöt derföre i ett sådant bryderi, genast råd -
fråga läkarena härom, och reste derföre till
Staden dagen efter och geck först till Lands
Fältskären Ortman, som genast besåg mig
och gaf mig straxt den glada trösten, att jag
war fullkomligen fri och ren ifrån en sådan
smitta; och då jag uppgaf den salta smaken i
min mun, såsom anledning till min mistan -
ka, så swarade han: ”War obekymrad! det be-
tyder ingen ting, härtill är en annan orsak,
och är en fölgd af den och den sjukdomen;
Jag skall ge Bror anwisning på en decoct,
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som fullkomligen skall befria honom ifrån
denna salta smaken och äfwen tillika bota
sjukdomen.” Hwem blef glad om icke jag,
och tackade honom förbintligt derföre; och
Han skref genast receptet åt mig. Men för
att wara fullkomligen säker och wiss härom,
så gick jag genast, när jag kom ifrån Orrt-
man till Regements Fälltskären Berzelius,
som hade botat min Bror och bad honom
wara god och undersöka härom, utan att om-
nämna, att jag redan hade Consulerat Orrt-
man härom; och uppgaf min mistanka; att
som min Bror, då hans sjukdom ännu icke
war känd, hade flera gångor spisat med oss i
wårt hus, så fruktade jag att jag, af honom på
något sätt hade blifwit smittad; Men om
saltsmaken i mun nämnde jag allsintet, så-
wida jag redan, af Orrtman hade fått anwis-
ning på läkemedel derföre. Berzelius blef af
denna min anmälan och begäran i början
något bestört, och ådagalade dermedelst sitt
wänskapsfulla deltagande i min olycka om
så wore; men så snart han likasom Orrtman
såg mig i munnen, så uppklarnade straxt
hans ansikte och sade: ”Åh här är ingen fara!
gif sig blott tillfreds och war trygg; Här är
icke det minsta tecken till en sådan sjuk-
dom.” Jag tackade honom för hans tröste-
fulla försäkran; tog afsked och reste sedan
genast hem. Och min hustrus och min ge-
mensamma glädje war stor och liflig. Och
sedan nyttjade jag decocten efter föreskrift,
och efter några dagar befant jag mig, till wår
stora hugnad, åter alldeles frisk igen. Imed-
lertid hade wi alldrig nämnt ett enda ord
härom för någon enda menniska, hwarken
före eller efter rådfrågningen hos Läkarena,
på det att icke något obehagligt rykte om
oss, af tadelsjuka munnar, måtte utspridas,
eller allmänheten få någon farhåga för oss,
och således undfy wårt sällskap.

Några få ord har jag pagina. 42. denna Boken
nämnt om min Oeconomiska Husesyn i
Håkmark på Capellans Bordet derstädes, Då
Fru Nordlund skickade sin Son Gustaf Will-
helm med som skref ått oss protocollet; men
såsom sin egenteliga fullmägtig hade Hon
anmodat Nämndeman Anders Johansson i
Flurkmark att wara, som icke underlät att
alfwarsamt bewaka Hennes rätt. Och jag å
min sida, wille icke wara difficile utan gaf
efter i allt så långt jag, utan mycken skada,
kunde eftergifwa. Men isynnerhet anmälte
jag till protocollet, att wid mitt afträde ifrån
min innehafwande syssla såsom Comminis-
ter, jag eller mitt Stärbhus, då efter mig, måt -
te få njuta samma förmån tillgodo, som mi -
na Företrädare hade fått, att såwida jag icke
kunde få någon ärsättning, för åkrarnas
wanhäfd af v: Past: Nordlunds Stärbhus, jag
likaledes måtte ifrån en sådan wanhäfd då få
wara befriad, i kraft af ett LandsHöfdinge
Embetets Utslag, fallit i Comminist: Israël
Lindahls tid, som säger: att Comminister Bo -
ställets i Håkmark InneHafware för dess af-
lägsenhet ifrån Kyrkan, icke wore förbunden
till widare åker häfd och odling än i propor -
tion af den spillning som under sommaren
af Boskapen kunde falla, och icke el ler wara
förbunden att der widmagthålla mera hus
eller gård på Hemmanet, än som kunde be-
höfwas till ett Fäbodställe. &c: Eller att han
wore förbunden att hafwa öppen åker till
./2. högst en Tunnas utsäde årligen; men icke
widare. Det war då blott för wanhäfd i ängar,
hölador gärdesgårdar och wägastycken, som
nu kom i fråga. Och ehuru jag med yttersta
facilite eftergaf något af min rätt wid hwarje
fråga, så steg dock ärsättnings Summan, som
jag borde få, ehuru icke stor, dock till mera
än jag förmodade. Angående Liqviden här -
om kommer framdeles att talas. pag: 74. ne-
danföre.
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För att kunna något litet se efter wårt arbets-
folk i Håkmark, beslöto min Hustru och jag,
att gå dit till dem. Så det skedde. Folket woro
nu återkomna ifrån ängen till slåttern wid
byn. Wanligen när wi woro der, lågo wi i näs -
ta grangård hos Pehr Michaelsson; ty hwar-
ken hade wi sängar eller kläder i wåra fäbod -
hus. v: Pastor Häggström och hans Fru woro
också i Hissjön på sin Fäbodgård i samma af-
sigt. Och den 2:dra blefwo wi budna till dem;
och wi gingo dit; ty det war ej längre dere-
mellan än 1. fjerdings wäg. Wi woro ganska
wälkomna, och jag skulle annars haft rätt
nöj samt der, om icke Häggström i sin förut
pag: 25. och följande, samt pag: 35. den na Bo -
ken beskrefna yra, hade förstört allt mitt nö -
je med det han så synbart förföljde min
Hustru med sina miner och tecken &c: som
wäl skulle wara hemliga, men dock så syn-
bara, att jag mycket wäl både märkte och för -
stod dem; Men jag låddes hwarken se eller
förstå något det minsta af alla hans galenska-
per; ty jag förlitte mig nu fullkomligt på min
hustrus trofasthet emot mig och hennes
oswi keliga ståndaktighet samt mig, ej länge -
sedan, gifna löften (Se pag: 35. och 36. denna
Boken) att aldeles sky och undwika honom,
med mera. Detta war straxt på eftermidda-
gen. 

Sedan wi hade druckit Caffe anmodade han
mig att följa med sig till Tafwelsjön, för att
lägga ut några nät, det jag så mycket häldre
gjorde, som jag, åtminstone så länge, slapp se
hans otidiga miner, som utan twifwel äfwen
hans fru märkte. Wi körde så hem; och un -
der det wi åkte uppföre gärdan till hans Fä-
bodgård så stodo både min och hans Fru i
kammar fönstret för att se efter om det war
wi som kommo åkandes. Och så snart han
feck se min hustru, så skickade han 2 a 3.
slängkyssar emot henne förmodandes, att ef-

tersom jag satt på wästra sidan om honom
borde jag icke sådant kunna märka. Detta
kunde ej annat än på det högsta förarga mig;
men jag hade dock den glädjen att se det
min Hustru genast drog sig utur fönstret.
Ehuru ledsen och förtretad jag än war, så
grep jag dock till tolamod, och lät hwarken
honom eller någon annan märka det minsta
af min ledsnad och stälte mig så glad och
munter som mig möjeligt war, och sökte att
qwäfwa min harm innom mig sjelf. Det blef
nu qwellen och Fru Häggström hade låtit
bädda åt oss i gäststugan på gästgifwaregår-
den dit wi gingo att ligga; och der wi språ-
kade tillsammans om hans galenskaper och
dåraktiga, samt otidiga uppförande så wäl i
hans brånad till min hustru och alla andra,
som ock emot hans fru, emot hwilken han
en gång war högst oartig. Och härom samta-
lade wi i all förtrolighet, wänskap och inbör-
des tillgifwenhet. Morgonen derpå, sedan wi
hade ätit frukost blef, om jag mins rätt, fråga
om att wi skulle gå hem till wårt folk i Håk-
mark. Jag mins icke säkert, men jag tror, att
wi anmodades att blifwa qwar hos dem ännu
till eftermiddagen; men hwarken Hustrun
eller jag wille det samtycka; och då Hägg-
ström föreslog, att jag kunde gå till folket i
Håkmark och låta min hustru wara qwar hos
dem, så satte jag mig alfwarsamt deremot
och sade bus nej dertill, hellst jag alltförwäl
insåg, i hwad afsigt han sådant föreslog. Då
war han straxt färdig med ett bitande infall
emot mig, som war högst impertinent; orden
mins jag wäl icke nu mera; Men då han war
på sytt yra esse, wille han topprida alla, och
hade då högst bitande uttryck, hwarmed han
wille kufwa och qwäsa alla dem han wågade
åt, och jag hade länge och ofta tolt hans im-
pertinencer; men nu war tolamodet hos mig
allt, och sinnet stack mig hastigt, likasom då
man alltför häftigt och för länge spänner en
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sträng, så brister han till slut. Jag swarte ho -
nom som han förtjente och frågte honom
om han derföre hade budit mig till sig, att
han skulle öfwerhopa mig med impertinen-
cer och otidigheter; och så war wår träta fär-
dig; Hwarunder wåra Fruar och isynnerhet
Fru Häggström började gråta. Wi gingo der-
före ut och promenerade af och till i åkern,
under det wi samtalade; och sade jag honom
rent ut, att jag intet kunde tåla, att han så
skulle insyltera mig med owett; ty sådant
wore icke en wäns höfwa, som wille iaktaga
wänskapens plikter. &c: men jag aktade mig
noga nu att nämna det minsta om hwad som
denna gången, hufwudsakligen hade wäkt
min billiga förtrytsamhet, och war hufwud
grunden till mina alfwarsamma swar och
min närwarande otolighet; ty jag tykte, att
hans eget samwete och medwetande borde
sådant sjelfmant säga honom, men hans yra
och galenskap war så stor, då jag satt med
honom i skjäsen och han kastade sina släng-
kyssar &c: dessemellan, att, oaktat han gjor -
de allt sådant så öppet och tydligt, jag än -
dock skulle wara blind och dum nog, att än-
dock icke förstå eller se det minsta af allt så-
dant. Efter en godstunds twist härom måt te
wi änteligen sluta och något litet calmera
oss, samt på sätt och wis något litet närma
oss till hwarandra. hwarefter wi gingo åter
in igen. Ännu en gång hade wi ett uppträde
och en twist med hwarannan, hwarom fram-
deles på sin tid. 

Min hustru och jag gingo så till wårt hemm
i Håkmark; och under wägen talte min hus -
t ru om, att Fru Häggström hade enträgit
bedt henne att dagen efter komma till sig,
det hon hade låft henne om jag icke wore
deremot. Detta war mig wist icke till behag;
men jag wille icke eller neka Henne att gå
dit och dolde mitt misnöje deröfwer innom

mig sjelf, och swarte, att jag wist icke wille
neka Henne det, allenast hon der kunde wa -
ra fredad för Häggströms otidigheter; ty jag
wille wisa att jag satte mitt fulla förtroende
till Hennes klokhet och trofasthet emot mig.
– Och Hon swarte: ”war utan bekymmer i
det fallet; ty han kan ju ej wara mig till men
i hans Frus närwaro; och Hon och jag skola
wäl icke, någon lång stund, skiljas ifrån hwar -
 andra” &c: 
Dagen efter klädde min Hustru sig, för att

åter gå till Hissjön, men att det swed i mitt
bröst war wist; Jag dolde det dock innom mig
sjelf så godt jag förmådde. Det war omkring
klåckan 8. om morgonen då hon war färdig
att gå. – Jag sade då, så wänligt som jag kunde:
”du tillåter wäl, och är wäll ej emot, att jag
följer dig till wägs ett godt stycke?” – ”Altför
gärna” swarte hon; ”men intet går det an, att
du följer mig alltfram; ty jag will icke att Fru
Häggström skall sådant märka.” – ”Nej!”
swarte jag: ”jag will wända om när lämpeligt
är;” och wi gingo så hand i hand med hwa-
randra och språkade i all wänskap och förtro-
lighet. – När wi då skulle skiljas, sade jag:
”Min kära Wän, glöm mig icke! kom ihåg
huru ledsamt jag har medan du är borta! kom
derföre tillbakas i eftermiddagen så snart
som möjeligt är, eller så snart du anständigt
wis kan gå!” – Hon swarte: ”oroa dig icke min
Wän, och lita på mig, det skall ingen fara
hafwa; gif dig derföre tillfreds, och jag låfwar
att komma tilbaka, så snart jag kan.” Dessa
hennes ord hugswalade mig något, men det
oaktat geck jag orolig och sorgse tillbaka. Jag
geck så till mitt tjenstefolk och hjelpte dem
att bärga hö, hwarigenom jag, till någon del,
fördref min ängslan och bekymmer; jag twif-
lade wist icke på Min Hustrus trohet och red-
lighet emot mig, härom war jag wäl nu mera
så tillsägandes fullkomligen öfwertygad; men
tankarna och föreställningarna om Hägg-
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ström och hans uppförande emot min hustru,
då jag icke war med, underhölt dock min oro
till någon grad. Dock mitt uppriktiga och
alfwarliga bemödande att bruka förnuftet
och qwäfwa alla onödiga och oförnuftiga gril-
ler hjelpte mig i en ansenlig mån, så att jag
framlefde denna, för mig långa dagen med
någorlunda lugn och skäligen smärtefritt.
Änteligen omkring klåckan 5. på eftermid-
dagen kom min hustru hemm tågåndes, och
jag blef glad och feck ett nytt lif när jag feck
se henne komma. Hon berättade då, först, att
Häggström dagen förut hade fått obetydligt
fisk på de nät som wi hade satt ut tillsam-
mans; och för det andra, att Han straxt på
morgonen hade rest hem, emedan han hade
fått bud, det han på föremiddagen borde wara
på Cancelliet för en angelägen sak skull.
Denna sednare underrättelsen hugnade mig
mycket, och så lade sig efter hand min oro, ty
genast efter hela dagens grubbel kunde det
icke så lätt ske. 

Dagen efter geck min hustru hem allena,
och jag blef qwar för att påskynda arbetet.
På det jag så mycket förr måtte få mitt folk
hem till biträde wid min gårds byggnad, så
hade jag legt en par karlar följande morgon
för att kunna hinna med den slotter, som
qwar war; jag geck också ut med dem och
slog sjelf en god stund på morgonen; men
som jag fek lust, sedan jag började tröttna,
att gå till skogs, så tog jag bössan, som jag ha -
de med mig och geck i hopp, att få skuta nå -
got till fersk mat åt mig. Men förr än jag
geck befalte jag pigan gå upp till Fäbodgår-
den efter litet bränwin åt karlarne och ge
dem en sup hwardera, på det de måtte wara
så mycket muntrare och flitigare att slå.
Efter en par timmar återkom jag ifrån sko-
gen, utan att hafwa fått skjuta något, då de
främmande karlarne tackade mig för en så

god frukost; hwarpå jag swarte: att det war
ej stort att tacka före, emedan det ej war
mera än som behöfdes. Och härom blef då
icke något tal mera. Men för sammanhanget
skull får jag tillägga, att någon tid sedan
drengen Pehr Bjur hade gått utur min tjenst,
så kom en af Håkmarks granhustrurna till
oss och fodrade att återfå det bränwin som
jag hade lånt af henne. Jag och min Hustru
swarade att wi icke någonsin hade lånt något
bränwin af henne. Och för att bewisa och
påminna om riktigheten af hennes fordran,
sade hon: ”Det war sista morgonen då Herr-
skapets folk gjorde slutet med slotten, så
kom drengen Pehr och hellsade ifrån, Herr
Magistern om att få låna bränwin åt sitt ar-
betsfolk.” Häröfwer blef jag på det högsta
flat, och insåg det rätta sammanhanget här -
af; nemligen att drengen, som war en äkta
fyllhund, och på många sätt förargelig, icke
nögd med att hafwa fått en sup, wille hafwa
ruset något när fullt, hade warit djärf nog,
att i mitt namn låna wist ./2. stop om icke
mera bränwin det de också straxt söpo upp;
häröfwer kunde jag ej annat än blifwa högst
förargad, och gick in med min hustru och öf-
werlade huru wi borde förhålla oss härwid.
Och sågo wi straxt att Gumman ha de rätt på
sin sida, som då hon såg, att wi, på så lång tid
icke betalte henne bränwinet, kom att åter-
fordra det samma. Emot drengens djerfhet
kunde wi nu ingenting åtgöra, och som wi
sågo, att en förargelse måste wi nu smälta
bäst wi kunde; men att en eller flera till skul -
le oss möta om wi nekte till att betala henne,
då hwarjehanda ryckten och förtal säkert
skulle utspridas om oss; ty beslöto wi att,
utan att låta märka det jag icke ärkände ett
sådant lån, genast betala Hennes fordran.
Och man finner olyckan af att hafwa sådant
tjenstefolk.
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Swägerskan Eva skref nu swar på mitt angå-
ende en dreng som icke låfte komma. och
om en Ko, som wi hade köpt &c: oecono-
mica. 
Min hustru feck också nu ett bref ifrån sin

Bror Jonas Gustaf i Stockholm, som enligit
sin wanliga lätta penna jolrade som följer.

”Enhörna d: 20. Aug: 1804.
Som du ser är jag nu på Landet, det behöfs

ock må du tro, twå års beständigt wistande i
Stockholm, den osunda luften, beständiga
stillasittandet och myckna själs arbete hade
så medtagit min hälsa och fördärfwat mitt hu-
meur, att man snart började räkna på vacance
efter mig. Och de flere Personer, som kanske
snett nog, sett mig wara i wägen för sig, bör-
jade ljusna i ansigtet och för hwar dag se sig
närmare glädjen, att wara af med mig. Men
jag tycker hwad de skola blifwa långa om nä-
san då de nu åter få se mig. Sedan den 20. Julii,
då min Semester börjades, har jag twenne sär-
skilta resor warit hit ut till några mina wänner,
=== endast sysslosatt att roa mig och sköta
min hälsa, har mitt utseende, i den fria luften,
och ostörda bekymmerslösa lefnaden, på
denna korta tiden, förwandlats ifrån sjukling-
ens till den sunda lantmannens. Och jag reser
denna wecka till Staden, för att surprenera alla
menniskor. Mina göromål fordra wäl nu ej ett
beständigt wistande i Stockholm; men jag
måste dock, för mina enskilta afairer, som of-
tast besöka det.” === Om hans Brors Johan
Peters wäntade ankomst till Norrköping ===
”nu för sent, men annars hade jag nyttjat min
ledighet att med honom resa till Westerbot-
ten === Denne resa hade warit så mycket ro-
ligare och nödigare, som, efter hwad jag alltid
förmodat, och dit sista bref sätter utom twif-
welsmål H:tte103 ej kommer till Stockholm. –
Stackars flicka, Hon måtte ej hafwa för roligt
der uppe! – Din Bror.”

Ett bref af samma dato feck också jag, i hwil-
ket han blott jolrar något litet om sitt nu wis-
tande på Landet &c:

Jag kan nu icke undgå, såsom en uppriktig
berättare af mina lefnads förhållanden, att
tala något litet om en swaghet, som denna
tiden påkom mig, för att äfwen wisa huru an-
dras willfarelser lätt och hastigt nog kunna
smitta och förwilla äfwen redligt sinnade
menniskor och inleda dem i frestelse. Ty i
anledning af vice Pastor Häggströms nu flera
gångor omtalta och beskrefna yra och galen-
skap, råkade äfwen jag uti en oförtänkt fres-
telse, något ditåt som hans. Dock war det
långt ifrån, att såsom han brinna för och för-
följa hwarje qwinna han såg, utan jag fästade
mina tankar blott till ett enda ogift fruntim-
mer, som jag icke will nämna. Jag säger med
flit: mina tankar. ty i min själs innersta war
det wida skilt ifrån att wilja hysa sådana be -
gär; nej twärtom ansåg mitt förnuft dem al -
tid med afsky, såsom synd och skam, både
inför gud och min hustru. Men som Fresta-
ren alltid är färm, att underblåsa menniskans
onda, hastigt kommande och flygande tan-
kar, och dermed likasom fixera dem i själen,
hwarom jag redan förut har anfört exempel
på mig sjelf, (Se 2:dra Bok: pag: 822. och föl-
jande.) så lågo dessa tankar mig tidt och ofta
i hågen, oaktat jag afskydde dem och misbil-
ligade dem, och sökte att emotstå och öfwer-
winna dem. Och hwad som war mäst för -
förande och förledande, woro följande twen -
ne tankar. Den första att flickan också nu
snart borde få njuta nöjet och behaget af en
sådan handling. Och då min samwets känsla
genast förkastade sådana tankar, såsom högst
oanständiga och afskywärda; och då begäret
likafullt sökte undanflykter och samwetet
döfwande ursäkter, så woro, för det andra,
straxt följande tankar färdiga, för att göra sa-
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ken mera billig och oskylldig; nämligen: att
om jag anhåller i wänlighet och godo, hos
min Hustru, så torde hon, som är så god med
mig, gifwa sitt samtycke och bifall dertill.
Men jag war dock alltid lycklig nog, att äf -
wen då genast kunna förkasta sådana tankar:
ach tänkte jag: skulle jag wäl willja oroa min
beskedliga hustru med en sådan oanständig
begäran? m:m: och är icke synden lika stor
inför Gud och i samwetet? Altså stridde jag,
så godt jag kunde emot denna frästelse, som
wäl på långt när icke war så häftig och efter-
hängsen, som den i Åbo (se nyss citerade stäl -
let) Men så förfölgde den mig dock ofta nog.
Under allt detta bad jag ofta Gud om hans
nådiga hjelp och bistånd att öfwerwinna så-
dana frestelser; och jag war lycklig nog att
förmå, att efter hand qwäfwa dem. Och i det -
ta afseende war det altid lättare för mig att
slå ifrån mig och bortjaga sådana tankar och
begär när jag war i flickans sällskap och sam-
talade med henne, än när jag war i enslighet
och hade intet att tänka på, och det war ock -
så det som mycket hjelpte mig att öfwerwin -
na denna swaghet. Och får jag försäkra, att
oaktat jag ofta war i flickans sällskap både
med andra och äfwen ensam, så lät jag än-
dock icke märka det minsta tecken härom,
hwarken med ord eller åtbörder, hwarken till
flickan eller min hustru, så att de ännu i
denna dag, (1823.) äro härom alldeles okun-
nige; hwartill utantwifwel skammen, att
kom ma någonsin fram med en sådan oan -
ständig begäran ganska mycket hjelpte mig,
så att jag innan kort, öfwerant alldeles fres-
telsen. 

Jag påminte mig nu händelsen om det förlo-
rade guldkorset och mina då hafda tankar,
huru det torde wara ett omen till min Hus -
trus mindre redlighet emot mig. (Se pag: 34.
denna Boken.) Men nu när jag haft ärfaren-

heten af denna min nyss omtalta swaghet; så
rann mig i hogen följande sunda och sanna
reflection: Ach jag dåraktiga menniska är
oartig och tanklös nog, att innom mig sjelf
påbörda och tillwita min Hustru ett sådant
brott, som utan twifwel är oskyldig och jag
som nu warit så brottslig emot Henne, ehuru
blott i begären, kommer icke ihog och will
icke komma ihog mina egna stora fel. Nej
om guldkorsets förlust skulle wara något fa-
talt omen i detta afseendet, så wore det sna-
rare dertill, att jag skulle falla på så oartiga
tankar. Ja så är menniskan färm att straxt
wälfwa skulden på andra; men förgäter och
förglömmer alldeles, att hon sjelf, tilläfwen-
tyrs, är långt mera brottslig. Dessa reflectio-
ner gjorde mig flat för mig sjelf, och föröd -
mjukade min egenkärlek ganska mycket,
samt till min blygd, insåg jag otillbörligheten
af mitt förhastade och omilda omdöme emot
min hustru; dock sade jag icke det minsta
om allt detta för min hustru. Och jag blef
ock härigen ganska mycket botat för att så
lätt nu mera mistänka min hustru.

I denna Månad hände den olyckan att Lands-
sikterens Anders Häggströms Son Anders
drunknade i Twärån wid YtterHiske by; då
kom jag straxt ihog mina hafda tankar, som
pag: 31. här förut äro anförda, öfwer deras
gäckande skratt öfwer mig, nemligen den
skrattar bäst som skrattar sist, och: we Eder som
nu len ty I skolen gråta.104 – Ach Herre min
Gud, tänkte jag nu! skulle icke ändock dessa
mig hastigt infallande tankar wara en art
profetia om deras fullbordan! Gud du är mitt
wittne, att det war långt ifrån min afsigt eller
wilja att öns ka något ondt öfwer detta hus,
minst en så dan olycka; och ifall min egenkär-
lek hem ligen i mitt bröst tänkte något så-
dant, så war det wist icke widare än att de
måtte lära inse oartigheten af deras gäckande
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gapskratt öf wer mig. I medlertid oroade den -
na olyckliga händelse mig wärkeligen ganska
mycket. Fölgden af denna olyckan blef, att
Frun, gossens mor, sörgde så att Hon blef
galen och hennes man hade mycken sorg och
beswär af henne i några år. Hon återfeck wäl
förståndet; dock icke alldeles fullkomligt.

Ett bref ifrån Swåger Nils Jacob anmälte, att
mina dörar till min Byggning woro färdiga
och skulle snart komma, och jag feck dem
också innan kort. – närmare war det ännu
icke kommit med min byggnad. För öfrigit
skref han blott om commissioner.
Till en i Stöcksjön Sjödin hade jag lämnat

städsel i afsigt, att få honom till dreng; men
nu feck jag i bref pengarna åter, med ursäkter
att hans hälsa war för swag att tjena; utom
det att hans hustru, som låg till sängs behöfde
hans sköttsell och omwårdnad. Jag måtte då
åter höra mig före och lägde en stor och stark
karl, kallad stor=Sven i Klabböle. om honom
framdeles.

vice Pastor Häggström kom till mig och an-
manade mig, att gemensamt med honom in-
lägga en ansökning till Lands Höfdinge Em -
betet; att uppå Umeå Kyrkobords utmark få
intaga och uppodla den så kallade Stampgär-
dan, hwarå wi fingo det Utslag att Befall-
ningsMan Bergstedt skulle Syna Stället, och
med Syne Instrumentet inkomma, så skulle
Utslaget på wår ansökning falla &c: Men
som Bergstedt icke straxt hade tid, att en
sådan syn hålla; så uppskjöts saken år ifrån
år; derpå kom kriget emellan, och Pastor
Häggström och Bergstedt dock först dogo,
hwarom framdeles, så afstannade dermed
hela saken.

Under gårds bygnaden hade jag arbetsfolk
ifrån flera håll, och ibland andra en dräng

ifrån Ytter Hiske, denne hade warit hos mig
en längre tid, och hans Husbonde Corporal
Felltman hade således stora summan att få
utaf mig; men som han sjelf war bortrest, så
kom hans hustru en dag och wille hafwa be-
talningen. Men nu råkade jag icke hafwa
några penningar inne; ty bad jag Henne haf -
wa anstånd till dess jag kunde få in något
eller finge tid att skaffa; gumman wille wäl
icke gå utan pengar; men änteligen måtte
hon gå då jag sade henne, att jag för det när-
warande icke hade några pengar. Men hon
war icke länge borta, utan kom efter få dagar
tillbakas och påstod, att hon promt skulle
hafwa betalningen; och då jag swarte, att jag
ännu omöjeligen hade haft tid, att fara ut
och skaffa mig pengar; utan ”Ni måste ännu
wara god och wänta någon liten tid;” så bör-
jade hon blifwa otidig och owettig och som
hon hade, såsom käringar wanligt hafwa, en
slabbrande trut, som ingen kunde fullbyta,
så war hon högst impertinent, och skälde
som en garfwar hynda, så kunde jag icke an -
nat än blifwa högst förargad på Henne; och
måste så tillsägandes köra henne ut på dören;
ty fant jag nu sanningen deraf, att ingen är
wärre att hafwa något ombyte med än wan-
wettiga och otidiga käringar; ty hon antog
icke den minsta raison eller skäl; ty oaktat
jag tydeligen förklarade för henne att jag ej
haft tid fara utt så pass, att jag skulle kunnat
skaffa pengar, så war jag ännu alldeles utan,
och att det war för mig alldeles omöjeligt, så
war hon ändock lika enwis. ”Kan Ni då icke
höra hwad jag säger!” fortfor jag; ”kan jag wäl
blåsa ihop penningar utur naglarna, eller på
stället mynta pengar? och menar ni wäl, att
jag skulle wilja bedraga Eder; och Ni hörer
ju, att så snart jag får in så pass så skall Ni
wara den första, som skall få hela summan”,
så war hon ändock lika otidig; och då först,
när jag blef ond på henne så nödgades hon
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änteligen gå. Jag måste således ut att höra
mig om, och om ja mins rätt så feck jag låna
något litet hos Enke Fru Jacobskan Forsell i
Staden, eller så kallade KungsMor, så att
Felltmanskan feck sin betalning. För sam-
manhanget skull får jag ock nu tillägga; att
efter en par år war hon mig skyldig mina
Prestlöner för hennes hemman; och då hon
kom till mig i något ärende, jag tror till och
med att få låna pengar af mig, så swarte jag:
”Huru menar Ni att ni skall få låna pengar
af mig, som först och främst icke har dem,
och för det andra, om jag ock hade, tror Ni
wäl, att Ni har gjort Er förtjent dertill, som
för par år sedan war så otidig och imperti-
nent, Nej betala mig nu först det ni är mig
skyldig.” och då hon swarte att hon nu intet
hade, så fortfor jag. – ”Ser Ni då, att likaså
litet, som Ni nu kan blåsa ihop penningar
utur Edra blånaglar, så omöjligt war de då för
mig. Derföre lär att bemöta folk med höflig-
het; ty wet att då kan Ni någon gång få njuta
det till godo; likasom Ni, i annat fall, ganska
känbart får möta Eder otidighet; ty den som
will njuta godt af andra han måste först lära
att sjelf wara höflig emot andra.” m:m: Och
så läxade jag upp henne rätt alfwarsamt och
det i flera bönders närwaro, så att hon, till
slut, måste gråta. Och utan twifwel tog det
braf på henne, att så många främmande
hörde på hela läxan hon feck, och huru oti-
digt hon hade uppfört sig.

Jag har förut nämnt, att jag flera gångor hade
haft god credit att få låna pengar, och att jag
aldrig tog stora summor på en gång, Men som
sådant icke långt wille förslå, så måste jag
wara betänkt på; att på en gång, låna någon
större summa, för att icke ofta komma i olä-
genhet, när arbetsfolket skulle få sin betal-
ning, så beslöt jag att resa till Prosten Nort -
man i Bygdeå, som jag wiste war en tät man,

i hopp att af honom blifwa hulpen. Jag reste,
men jag mins icke hwad tid på sommaren
eller wåren det skedde. Jag körde in till Såger
Nils Jacob. på Skinnarbyn, som dagen efter
fölgde mig till Prosten, det war straxt på mor-
gonen. Och gubben tycktes icke wara i syn-
nerligt godt lynne. Efter nå gon liten tids
samtal sökte jag bana mig wäg till att omtala
mitt ärende, det jag gjorde så höfligt som jag
kunde; Men gubben tog en mörk uppsyn och
swarade ganska kärft, att han icke kunde låna
mig några penningar, och ibland annat frågte
han: ”hwad har wäl Herr Magistern för säker-
het att ärbjuda? will han lämna mig intek-
ning i sin lön, eller den under byggnaden wa -
rande gården?” Wid denna fråga och påstå-
ende blef jag förargad och tänkte innom mig
sjelf: Förr än du eller någon annan skall taga
intekning i någon min egendom, liten eller
stor, förr skall jag bjuda till allt annat låfligt
medel, och så förnyade jag aldrig mera min
förra begäran, utan efter en liten stund togo
wi afsked och gingo wår wäg. Och Swåger
sade i wägen: ”Gubben war förb: kärf och
wresig denna gången; jag wäntade wist icke
något sådant af honom.” – ”Orsaken härtill”,
fortfor jag, ”inser jag ganska wäl; han will till-
fredsställa sitt Hämnde begär, för liqviden
oss emellan”, hwarom se pag: 429. 5:te Boken.
Under det wi sutto inne hos honom, satt

gubben wid sitt frukost bord, den han redan
hade tagit, och blott en swagdriks bägare stod
ännu qwar; men att han eller Prostinnan hade
skolat bjuda oss någon frukost, derom hördes
icke ett enda ord; icke eller behöfde wi det.
Nu råkade jag oförtänkt blifwa så torr i mun,
att jag knapt kunde tala ett ord; ty tänkte jag:
jag må wäl kunna wåga taga driks bägarn och
läska min mun något litet utan hans stora för-
törnelse, och utan att begära hans tillstånd
dertill. Jag drack så hellt litet swagdricka och
satte genast åter ifrån mig bägaren. Härwid i
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detta hans wresiga sinne wäntade jag en fö-
rebrående pik; men änteligen teg han; men
hwad han tänkte wet jag icke, knapt såg han
derpå med goda ögat. Då kom jag ihog Pres -
ten Trulliber i Romanen Joseph Andrews, då
den fattiga Capellanen Herr Adams kom till
honom och wille låna en liten summa pen-
ningar, under sin Hemresa, uti sin nöd och
yttersta behof. Allting war nu här så träffande
likt, ja en fullkomlig parallel till Trulliber, der
satt Prosten Nortman fet och stin som han;
wid frukost bordet som han; icke bjöd han
frukost som han; Trulliber hölt öhlkruset i
handen och hölpå skulle dricka; men här stod
wäl blott swagdriks bägaren på bordet; ja alt
war såsom kopparsticket i boken förestälte
scenen; Med samma Judiska själ och törst ef-
ter penningar som han, med mörk och wresig
uppsyn som han; med halft bortwändt an-
sikte som han, och jag midt emot honom öd-
mjuk och alfwarsam öfwer afslaget på min
begäran om penninge lån, som Herr Adams;
Skada bara att jag icke kan rita, eller att icke
en Ritmästare är här, som kunde aftaga denna
grupp! Under hemgåendet, yttrade jag min
tanka om denna parallelen, och Swåger fant
jämförelsen gans ka träffande lik. 
Wid detta märkeliga profwet af Prosten

Nortmans djupt inrotade ilwilja, hemliga hat
och hämdelystnad, emot mig, hwarom jag re-
dan förut har anfört en par märkeliga exem-
pel se pag: 304. bladet sidan b. följ:, tänkte jag:
skulle jag wäl någonsin kunnat tro honom
om en sådan Judisk själ, att han, blott för det
jag tilfälligtwis, oskyldigt råkte påstå några
Riksdaler mera till Lön, än han hade ärnat
mig, skulle fatta sådan ilwilja till mig, och
wara lågtänkt nog, att wid alla möjeliga til-
fällen så kraftigt söka hämnas och nedtrycka
mig? Men den ömaste strängen war så kän-
bart widrört, att ingen nåd eller förlåtelse för
mig stod att wänta.

Jag reste så hem med fult hopp att på när-
mare håll, få låna penningar, och hos mera
wälsinnade menniskor; ty, då jag feck låna
litet på hwarje ställe, så blef jag belåten och
crediten wårdade jag noggrant, igenom det
jag unnan för unnan lånte och betalte förra
skulder, så war ingen fråga om att neka mig,
om de annars sjelfwe hade något att meddela
åf; det war blott Prosten Nortman, hwilken
i sin bureau icke hade rum för= sedel=pack -
orna och Riksdaler påsarne, som fant sig be-
fogad, att neka mig 100. R:D: och för en så
liten Summa, min första så stor begäran, af
honom, påstå intekning i min egendom. så-
dant kunde ej annat än förtryta mig, då jag
1. år och 11. weckor hade haft så trägen och
arbetssam tjenstgöring såsom hans adjunct. 
I medlertid behöfde jag nu någon litet

större summa, och den feck jag som sagt är
dels hos Fru Forsell och dels annorstädes;
isynnerhet anhölt jag denna tiden hos Herr
Öfwerste Löjtenanten Ambros: Magn: Berg-
mahn härom, och han drog aldeles icke i be-
tänkande att låna mig 100. R:D: dock likwäl
emot 6. procents årlig Ränta. Men som jag
icke wille länge betala så dryg Ränta, när jag,
med mindre summor, kunde få för bättre, så
lagade jag så, att jag precist på årsdagen be-
talte honom icke allenast Räntan utan också
hela Capitalet. Han war wäll nögd dermed
och berömde min accuratesse; men lätt ock
derjämte förstå, att han häldre hade önskat,
att längre få hafwa sina pengar hos mig, som
war så accurat; men tänkte jag hos mig sjelf:
sådant betackar jag mig för.

Jag hade nu bref ifrån Prosten Nortman af
Innehåll, at, såwida Nådårs Pred: Is: Dan: Wi-
denmark icke ännu kunde komma, och
BruksPredik: Widestedt ej längre kunde bi-
träda efter Comminist: Hörnells afresa till
sin nya station, ”så föranlåtes jag”, fortfor
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han, ”härmedelst kalla Herr Comministern,
mig till biträde; warandes högst nödigt, att
dess hitkomst skjer med det aldraförsta, till
hwilken ända, designerade Klockaren J: Hög-
ström sändes med Chaise. Förblifwer &c:
Carl: J Nortman.”

Alltså war mitt biträde hos Prosten Nortman
ännu en gång nödwändigt; och hwad kunde
jag wäl annat än hörsamma en sådan kallelse
ifrån en förman? Efter att hafwa härom un-
derrättat här Prosten Hofverberg och mina
Embets bröder reste jag och blef denna gång -
en wäl emott tagen och höfligt bemött. Ty
den förra händelsen, som icke så nyligen war
skedt som jag den har skrifwit, war nu mera
bortglömd. Jag behöfde dock icke wara der
längre än att jag en Söndag Predikade der och
gjorde tillika altartjenst med alla öfriga Pres -
te förrättningar i Kyrkan. Snart derefter blef
jag aflöst; och då jag war färdig, gaf Prosten
mig till betalning 1. R:D: jag mins ej om det
war Riksgälds eller Banco, för min resa och
Predikan, samt skjuts pengar han jämt uträk-
nat till Staden, ty han kom intet ihåg, att jag
nu mera bodde på Landet ./2. mil längre bort.
Jag tog emot hwad jag feck, war nögd, tac-
kade och reste. Wid hemkomsten gjorde min
hustru och jag här öfwer wår reflextion, att
då jag måste ifrån Staden betala dubbel
skjuts, ehuru jag denna gången icke behöfde
göra det, så hade jag just icke mycket att
tacka före. En kort tid derefter reste Unga
Nortman i något ärende ifrån sina Föräldrar
Borgmästaren Nortman, till Prosten sin Far -
bror. Då hade Prosten sjelf omnämnt för ho -
nom, huru hederligt han, efter sin tanka, ha -
 de betalt, Hwarwid hans Brors Son, hade
upp riktigt sagt, att det i alla fall war för litet,
och demonstrerade det tydligt, för ho nom,
och tillade: ”Så och så mycket minst ha de
Farbror bort gifwa.” Altså: oaktat jag wist

icke war misnögd öfwer hwad jag hade fått,
så war det mig wist icke emot, att gubben ty-
deligen feck höra huru hans förmenta heder-
samhet war. 

Detta år, på hwad tid mins jag icke låto wi
ympa skydds koppor på wåra twå yngsta
Söner, Pehr och Carl Erik.

Ett bref till mig och ett till min Hustru ifrån
Swåger Jonas Gustaf anlände; det förra an -
geck mäst Swågers Rättegångs afairer, för
andra; men det sednare angeck honom sjelf,
så lydande:
”Tack bästa du för åkerbärs burkarne.” ===

wi hade skänkt honom twänne sådana. –
”Tack äfwen för den underrättelse, du genom
Stenberg medelt, om H:tts resa; från andra
håll har jag i dag hört, att Hon redan fram-
kommit till Nor:. Jag bryr nu endast min
hjerna med funderingar huru jag här skall
kunna få träffa henne, och ofta eller åtmin-
stone någon gång tala med henne. Men detta
lärer dock nu mera wara förgäfwes. Från alla
håll hör jag berättas det wara redan afgjort,
att Swåger och Swägerskan skola blifwa ett
par.” (Han war förut gift med hennes Syster.)
”Då H:tts lycka bör utgöra min enda önskan,
kan jag ej annat än finna det lyckligt för
henne att få en så hederlig och beskedlig man;
men hwar och en är sig sjelf dock närmast;
och den tanka hwarmed man i 8. år want sig,
är swårt att bortlägga; det är smärtande att se
sig beröfwad hwad man snart i all sin tid an-
sett för målet för alla sina bemödanden, alla
sina mödor och kanske för trägna arbete. Men
det hjelper ej! Jag skall åtminstone alldrig fö-
rebrå mig, att hafwa hindrat andras lycka el-
ler förledt den som jag så högt wäderar. Emed-
lertid måste du lämna mig alla de upplys-
ningar du i detta ämne må äga, samt uppgifwa
allt hwad du kan weta ledande till upplysning
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om det bättre eller sämre förstånd, som må
wara emellan Swågern och Swägerskan. Först
nu kommer rätta tiden för mig, att wisa mig.
Först nu hoppas jag, att, innom några weckor,
hafwa en tjenst, med hwilken jag kan bjuda
en hederlig flicka min hand, och ännu har jag
ej förlorat allt hopp; men jag måste litet weta
huru det står till.
Brudgranlåten som Stenberg begärt skall

jag söka skaffa, ehuru jag ej egenteligen wet
huru det skall gå till.” === Angående hans
Bror Johan Petter, som war hos honom. –
”Skrif ibland till din Bror 
J: G:”

I medlet af månaden hade jag den huggna-
den att få se Swärfar och Swågrarne hos oss
en par dagar; Och då wi fölgdes upp till min
nya gård, der jag hade snart en par rum fär-
diga med mera; och Swärfar hade noga be-
sedt alltsammans, sade han: med en medli - 
dande ton för oss: ”Här är wäl mycket åt -
gjort; och mer än jag wäntade; men här är
ändock ganska mycket oåtgjordt ännu.” Det -
ta Gubbens wälmenta uttryck, ehuru det
starkaste bewis på hans kärlek; hade ändock
kunnat något nedslå mitt mod och driftig-
het; men jag tog hopp till mig och tänkte:
Jag will hoppas och förmoda, att det äfwen
skall gå för mig härefter, som hittils. Och
blef jag således icke nedslagen eller Modfäld.
Derefter reste de hemm.

Ifrån Swåger Nils Jacob kom blott ett com-
missjons bref.
Jag hade skrifwit ett bref till addjuncten

Jonas Nordén, med begäran att söka igen-
skaffa ett fickur af en Arctædius, som sade
sig wara bonde i Nordmaling, som hade
emottagit det att lagas jag mins icke nu mera
hwilken som ägde det. Och nu feck jag af ho-
nom följande swar:

=== ”Jag war sinnad att swara nästa Post; men
som Arctædius är en af wåra swåra bofwar
och ingen bonde, så trodde jag mig icke att
skicka någon annan, === utan war nödsakad
att sjelf resa 5/4. Mil, till Honom, efter han
wid stämnings tiden plägar hålla sig undan.
=== Jag träffade honom och läste upp för ho-
nom Herr Magisterns bref, hwar på han är-
kände att han emottagit uret, men sade sig
hafwa lämnat det till en dreng, som skulle få
det urmakaren i händer att lagas; men ej fått
det af honom åter, ehuru han skrifwit flera
bref derom. N:B: Detta allt är osanningar;
Mannen like. 
Wid min återresa war jag in hos Inspector

Warenberg på Olofsfors, för hwilken jag tal -
te om mitt ärende; då han swarade: – få se om
detta ur icke warit det samma, som han tagit
af Magister Stenbergs dreng? Ut om dess har
han wisat det till Nämndem: Lars Ers son i
Lögdeå, som begärt köpa det af ho nom; men
dertill wille han ej samtycka. Samma Man
skall hafwa sedt det hos honom wid ett annat
tillfälle. Arctædius skall således, för 8. dagar
sedan haft uret ännu qwar. Härpå lät jag, för
att winna tiden, stämma honom, med hotelse
af bysättning; detta tor de uträtta så mycket,
att Arctædius torde nöd gas skaffa uret till
rätta.” Sedan om Tings Termin och blifwande
tjenlig Fullmägtig. Slut. 
Det är sant att jag nu mera har glömt denna

händelsen, men jag finner att det lärer warit
min nya dreng Sven, som före sin ankomst
till mig hade låtit Arctædius narra utaf sig
uret för att, efter löfte, laga eller låta laga det.
Fölgden blef dock förmodeligen den, att
Arctædius, då han blef så hårt ansatt, nödga-
des återlämna uret, efter jag icke mins något
widare trakasseri om denna sak.

När jag gjorde början till gårds byggnaden
hade jag accorderat med Bonden Nils Tho -

mycket gjort;
och mycket 

ogjort.
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mæ son i Wester Hiske och en till, att de
skulle uppbygga manngårds byggningen åt
mig det de åtogo sig att göra för ett öfwer -
enskommit pris 80. Riks daler; med förbe-
håll att byggningen skulle wara timrad klan -
derfri; och att Nils Thomæson skulle wara
Byggmästare, samt answara för riktiga full-
görandet häraf, samt att de sjelfwe finge taga
med sig hwilka och huru många timmer kar-
lar de behagade. Nu när det blef frågan om
betalningen, så började de gnälla, att sum-
man war för liten och att de blott dermed
woro för mycket lidande på sitt arbete, hwar-
före de påstodo, att jag borde öka på sum-
man något mera. I början wille jag wäl icke
häruti ingå, utan wille blott hålla mig wid
det engång ingågna accordet; men för att
slippa höra deras gnäll och allt eftertal fram-
deles, så nödgades jag öka på 6. R:D: så att de
blott för upptimringen fingo 86. R:D: Jag
kunde wäl icke då se något fel på timringen;
men en par 3. år derefter feck jag ärfara, att
östra gafweln, hälst röstet war wårdlöst tim-
rat, så att rängnet nog mycket slog in der.
Hwartill war orsaken, att Nils Thomæson,
som sjelf war en timmerman, således blef
hindrad, att såsom byggmästare hafwa up-
sigt på alla de andra; och på gafweln hade
warit owana timmermän, så att ock en knut
war timrad krokig. Hade jag sådant insett
wid liqviden, så hade jag wist icke betalt en
skilling öfwer accordet; ty det kostade mig
mycket innan jag feck det botat; emedan jag
till slut, just för den orsaken, måste brädslå
hela byggningen. Alltså måste jag, såsom
sjelf oerfaren, wid flera tillfällen, betala sto -
ra hopen med lärepengar.

Gårdens fullkomnande allt mera och mera,
måste jag påskynda för den nu med stora
steg annalkande wintern skull; ty der wi
bodde war så kallt, att, oaktat wi eldade 5. a

6. stora brasor om dagen, så hade wi dock så
när förkylt oss. Men änteligen; efter mycket
spring, bekymmer, omtanka, mycket pådrif-
wande och beswär, feck jag omsider flytta i
min Nya gård den 7. November, då jag hade
4. Rum i byggningen färdiga, utom kackel -
ugn i Salen, som ännu feltes och dessutom
stall och fähus, samt bryggstuga, och war jag
icke litet glad öfwer att omsider hafwa fått
flytta i mina egna boningar. Och härom un-
derrättade jag straxt i bref mina Swärföräld-
rar och Swågrar, hwarpå jag straxt feck föl -
jande swar ifrån Swärfar, som utom Com-
missioner skref som följer.

”Det fägnar oss att I nu åter fått 2. rum i Eder
byggning färdiga. Gud låte Eder få njuta Edra
rum med hälsan och ett förnögdt sinnes lugn!
hwaraf öma Föräldrar alltid taga den fägne-
sammaste del; men när jag och min gumma
kan hafwa det nöjet omfamna älskade barn
uti deras glada boningar på det ta afstånd kan
icke utsättas, sedan tiltagande ålderdom tyck -
es lägga de största hinder iwägen. 
Alla hafwa wi hälsan, och hellsa hjerteli-

gen till dig, hustru och barn, hwaruti Jonas
Gustaf äfwen instämmer.” Det war wår lilla
Son. Slut.
Sådana bref ifrån Swärföräldrarna woro

alltid hugnande och glada att inhändiga.
Swåger Nils Jacob skref, utom Commis-

sioner, att Swägerskan Eva mådde wäl, som
nu war i Pitheå hos sin Bror Johan Petter, han
i lika wälmåga, som nu war hemkommen. 

Fru Nordlund hade nu fått hit sin Bror Inge-
nier: Boström i Löfånger; ty blef jag ditkallad
för att afgöra Liqviden emellan Henne och
mig angående Capellans hemmanets wan-
häfd i Håkmark. Och som jag har anmärkt
här förut, att jag sökte wid Synen wara så fa-
cile, som möjligt war och jag i flera fall gaf
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efter, så blef Summan, som jag borde få på
långt när icke så stor, som jag borde hafwa.
Icke destomindre, när sammanräkningen
war skedd, så sökte ändock Ingenier: Bo-
ström, som war härwid sin Systers målsman,
att få af pruta något på Summan. Detta för-
tröt mig mycket, och tänkte jag: så är du
också Boströmska Slägten lik, hwilken, så
wäl Fadren som barnen war känd för att
hafwa ett egit besynnerligt och egenyttigt
lynne; Ty swarte jag med någon alfwarsam
ton: – ”Jag wet icke huru Herr Ingenieuren
nu kan komma fram med en sådan begäran,
sedan jag både wid Syn och äfwen nu under
liqviden har sökt, att gå Fru Nordlund till
mötes uti allting långt mera än jag har
bordt?” Och trodde att han nu borde flatna
och skämmas, att hafwa framkommit med
en så ohemul begäran; men nej; utan in-
wände han: ”hwem söker icke att få det bästa
pris, som möjeligt är?” – ”Det kan så wara”,
swarte jag, ”men jag tycker att Herr Ing:
längesedan bör hafwa insett att Fru Nord-
lund redan mångfaldigt har fått liqviden för
mer än det bästa pris hon någonsin hade
bordt få.” Men likafult fortfor han med sin
begäran, dock på mycket höfligt och bed-
jande sätt; föreställandes att Fru Nordlund
nu mera war en fattig Enka och det wore en
hederlig mans tänkesätt wärdigt och till
mycket beröm, att åt sådana eftergifwa nå -
got af sin rätt. med mera, som han i sam ma
ton pratade; Och då jag ändock icke fant mig
hugad att gå in i någon widare eftergift; så
begärde han att jag åtminstone måtte afgå
utaf Summan blott 5. eller 6. R:D: Då tänkte
jag; ehuru ledsen jag war öfwer ett sådant
owärdigt uppförande, på 5. eller 6. Riksdaler
kan jag wäl icke lida nöd och jag hoppas, att
Gud hjelper mig igenom lifwet ändock. Och
så lät jag afräkna dessa 5. eller 6. R:D: Deref-
ter feck jag mitt, och Liqviden slutades i

godo. Sedermera yttrade Fru Nordlund något
om wanhäfdens betalande för Håkmark
Hemmanet, hwari jag också skulle komma
att deltaga, hwarom framdeles kommer att
berättas; men som jag tyckte, att sådant all-
deles icke tillkom mig, så gaf jag föga akt
derpå, så att jag ej rätt begrep sammanhang -
et deraf; men tänkte blott: om någon gång
en sådan fråga wäckes, så har jag både tid och
rättighet att förswara mig och wisa orimlig-
heten deraf, jag wille derföre ej höra något
om saken ej eller det minsta sjelf nu fråga
derefter. I medlertid woro de kloka nog, att
under Liqviden aldrig nämna ett ord derom.
Angående att han kallade Fru Nordlund en
fattig Enka, så war också det mycket öfwer-
drifwit, ty hwarken då eller sedan har hon
någonsin warit fattig; utan allt till nu 19. år
derefter har Hon alltid haft och ännu har sin
goda och rikeliga utkomst. 

Den nyss omtalte Fru Nordlunds Debet en-
ligit Syne Instrumentet war Summa 50. R:D:
14. sk: 6. [öre] R:g:lds m: Och efter den nyss
omtalte afprutningen skrefs på Syne Instru-
mentet följande mening. 
Ifrån 50. R:D: 14. sk: 6 [öre] Afgår efter fri-

willig öfwerenskommelse. – – – 5. R:D: 14. sk:
6. Således återstår – – – 45. R:D: hwilken
Summa, af Comminister Nord lunds Stärb-
hus kommer att betalas, då ingen widare liq -
vid emellan af och tillträdare kommer i fråga.
Hwilket skedde uti tillkallade wittnens när-
waro, som bekräftes af Umeå, datum ut supra
Ulrica Nordlund, Nils Boström
Afträdare Anders Johansson.

Pehr Stenberg
Tillträdare

Anders Pehrsson och Pehr Johansson
i Wester Hiske.
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Jag will fråga: Kunde wäl någon Afträdes
Syns Debet lindrigare aflöpa; och likafullt
blygdes de icke att ännu widare deraf afpruta. 
Efter denna liqvidens slut, så anmälte de

först en annan fråga, hwarom jag förut icke
ägde den minsta kunskap. Saken war att de
uppwiste ett af Krono Uppbördsman Fred:
Bergstedt qvitterat document, att Comminis-
ter Johan Nordlund hade tillfullo betalt för-
mögenhets afgiften för Håkmark Hemmanet
och Capellans jorden på Kyrkobordet för år
1800, med 7. R:D: 29. sk: 8. [öre] dater: d: 9.
Mars 1802. hwarefter till upplysning nederst
på qvittencet war skrifwit
”Likmätigt Kong: Brefwet den 15. Octob:

1801. bör Förmögenhets afgiften af Preste och
Capellans bord reparticeras på 15. år, tillfölje
hwaraf Fru Pastorskan Nordlund för åren
1800. 1801, och 1802, bör betala 1. R:D: 25. sk:
3. [öre] och resten af ofwanstående belopp
godtgöras af efterträdande Comministern
Stenberg.”
Uti denna deras förtegenhet till sista stund

härom tycktes jag finna ett stort bewis på de-
ras upsåteliga lömskhet, som förargade mig,
och hwaruti jag fant ett tydligt spår på Bo-
strömska slägtens allmänt omtalta räfaktig-
het; förmodeligen fruktade de, att om de hä-
rom förut hade nämnt, så torde jag blifwit
alfwarsammare i mina påståenden, hwilket
jag wäl ej för denna orsaken skull hwarken
hade welat, eller kunnat göra; ty det war one-
keligt att jag skulle betala för mina tillträdda
år; Men det säger jag: hade jag trott dem om
en sådan uppsåtlig lömskhet, så hade jag, kan-
ske deraf retad, warit strängare i mina påstå-
enden, åtminstone hade jag wist icke efter-
skänkt de ofwan omtalte 5. R:D: och 14. sk:
Altså måste jag åter afdraga af min fordran i
Sterbhuset ännu dessa 5. R:D: 4. sk: 6 [öre]
Banco: så att behållningen som jag då änteli-
gen feck blott war 35. R:D: 41. sk: 3 [öre],

Hwarefter Husets Förmyndare Ingeniören
Boström på samma qvittence äfwen qvitte-
rade nyss omtalte min återbetalning, den jag
har i mina händer.

Som det altid warit brukligt af comminis-
terna härstädes i alla tider, att fara i några de
närmaste byar, att uppbära sin Lön, då dreng -
en tillika medföljde, så wäl för att annoncera
i gårdarne om Prestens närwaro i byn och
stället der han hade inkört som också för att
af byn få 1. skrinda hö; så företog ock så jag
nu min första resa i denna afsigt. I den stora
byn Röbäck körde jag in hos min Systers
Maglenas Swärföräldrar Anders Mickels.
Och sedan jag emot qwällen hade emottagit
hwad jag hade att wänta af byn, ett godt
qvantum korn, så sade jag nögd och glad:
”Om Gud tillåter mig 1. a 2. år till så här, få
upbära Lön af Socken, så hoppas jag kunna
med sanning få skrifwa på den ena knuten
af min Nya byggning: Du är min.” Min Sys-
ters Swärmor, som det hörde, sade wäl icke
något då, men efter några år yttrade hon sig,
huru detta mitt uttryck ömt hade rördt hen -
ne, så wida det röjde min känsla icke allenast
af min fattigdom, utan också det glada hopp
jag ägde om Guds wälsignelse och framtida
lyckligare belägenhet. Denna hennes känsla
för mitt wäl måtte jag anmärka. 

Ifrån Swåger Edenqvist hade jag nu bref som
utom Commissioner skrifwer:
=== ”Tusende gångor lycka till god trefnad

uti den nya gården; nu kan Ni säga, att Ni är
inne och hemma här; det kunna icke wi säga.
– Men nu har jag sagt åt Babba om res sällska-
pet till Tyska orterne; hon låss intet höra mig;
utan ser så der litet smått på sidan. Men huru
snart bär det åf för Swägerskan? Kanske Bab -
ba kan hinna göra sällskap, eller åtminstone
fara och bese Swägerskan i förwäg, och taga
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exempel af Henne; Hon som är Prestinna
måtte ju inte göra annat än hwad som är nyt-
tigt både för kropp och själ.” === Också att
Swägerskan Eva war återkommen till dem.
Hellsningar.
På detta sätt roade det honom att raillera;

ty han hade ännu icke fått någon arfwinge
med sin Babba.

Den 11. kom Her Prosten Hoverberg till oss
med sin Fru &c: på vicite, wi pratade som
wanligt hit och dit en stund; men omsider
yttrade Prosten sig något om oenighet Pres -
ter emellan; ”sådant bör ju icke wara”, fortfor
han, ”och det kan ju åstadkomma skad liga
fölgder i Församlingen;” hwar efter han till-
lade med någon hetta: ”Jag wet icke hwad jag
har gjort Herrarna emot hwarföre jag så säl-
lan får se Herrarna hos mig.” Härpå kom jag
mig icke till att swara honom något; ty äm -
net till hans ifwer war mig så owäntadt, så-
wida jag wiste med mig sjelf, att jag icke nå -
gonsin hade hyst den minsta afwoghet emot
honom mycket mindre oenighet. Jag kunde
således icke gissa till anledningen till en så -
dan mistanka om mig och mitt uppförande
emot honom, annan än den han nu sjelf hade
yttrat, om min osynlighet hos honom; ty
hwad angeck förhållandet emellan mig och
vice Pastor Häggström war jag säker att han
ingenting wiste derom. Nu, såwida jag icke
swarte något på hans förebråelser, så måste
också han genast tystna, och conversation
fortfor som wanligt. – hwad åter wår osyn-
lighet hos honom angeck, så härflöt icke så-
dant af någon ogenhet emot honom af mig;
utan som jag i alla mina dagar bäst har warit
nögd med att wara hemma, och sällan hade
haft lust att wara ute hos andra, aldraminst i
stora sällskaper, så kom jag så sällan ut på vi-
site och min hustru war också likaså sinnad,
som alltid hade mycket att göra för husets

bästa. Detta war således den enda orsaken till
min sällsynthet hos ho nom, isynnerhet som
just icke någon intime wänskap kunde hafwa
rum oss, emellan; ty han war en torr gubbe,
dertill med gammal och högsta förman på
stället; med hwilken jag just icke kunde um -
gås så förtroligt. Således kunde jag aldrig på
tusende mil när kom ma ihog, att sådant skul -
le uträknas så som ett bewis på afwoghet och
fienskap emot honom.

I dessa dagar bekom jag helt oförtänkt följan -
de besynnerliga bref ifrån vice pastor Hägg-
ström. 
”Okunnig om den tour, som i ämbets gö-

romål är fölgd Församlingens Prester emel-
lan, tjenar till ursäkt för Brors positiva och
dominanta swar till Klåckaren, då fråga war
om skriftningen 2:dra Söndagen i adventet,
men ej i framtiden. Efter Prediko arbetets
wanliga gång tillkommer mig uti Jule högti-
den Aftensången Juledagen, och skriftning -
en om Annan dag, likasom skriftning, Altar -
tjenst och Predikan nästa Söndag, hwilket jag
får äran härmed avertera. Det duger ej Em-
bets Bröder emellan, att, förförde af handt-
werks jalousië och åtlöje beredande missle-
dande, bereda uppträden, såsom ibland me-
nigheten äfwen i Kyrkan, hwilka wäcka cri-
tiska omdömen; jag tillåter mig denna an-
märkning på skäl, som ligga i min wärjo, och
röja låga tänkesätt, så hos misledaren som den
missledde. Häggström.”
Detta bref hade det fortfarit, som det war

börjat, så war det om icke just så höfligt så
dock åtminstone någorlunda wettigt och an-
ständigt; men det war för honom omöjeligt,
att nu under hans yra tillstånd afhålla sig ifrån
stickord och impertinencer. Jag mins icke så
wist nu mera hurudant swar jag hade gifwit
till Klåckaren eller, hwarom saken egenteli-
gen angeck; som jag will minnas, så wille han
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tillägna sig ett arbete, som efter gamla öfwer -
enskommelser egenteligen hör de mig till; ty
i sin galenskap och andeliga högmod wille han
ständigt predika och skrifta för att låta höra
sina stora andans gåfwor, och huru han styrd
af den heliga anda, så fullkomligt kunde pre-
dika om kärleken &c: hwarom jag redan har
nämt pag: 25. och följ: samt pag: 48. följ: denna
boken; Men som jag hade föresatt mig, att
söka dempa hans högmod och hierarkiska
des potisme och positiva befallningar och på-
ståenden, så hade jag alfwarsamt och bestämt
swarat klåckaren, att jag sjelf wille förrätta
alla de göromål och arbeten, som mig ålågo i
kraft af min innehafwande syssla, och att han
icke behöfde befatta sig med mina arbeten,
eller utgifwa= några befallande bud i sådana
fall. Detta war det positiva och dominanta
swar som han förebrådde mig i brefwet; och
då jag hwarken wille eller kunde wara hans
ödmjuka, krypande, och hörsammaste slaf uti
allt, för det skäl som redan anfördt är, så fant
han sig befogad, att skrifwa ett sådant bref.
Och hwad åter angår missledarenoch den miss-
ledde, så mente han wäl Herr Magister Watt-
rang med den förra, och mig med den sednare,
åtminstone mistankewis, och således tyktes
han icke kunna tro mig om, att kunna så alf -
warsamt sätta mig upp emot honom; utan att
wara missled. Men sådan hans mistanka war
alldeles ogrundad; ty sjelfmant sökte jag att
kufwa hans högmod och galna yra. Derföre
swarte jag också honom på hans bref som föl-
jer.
”Min Bror! Det är wäl, att jag wet hwad som

mig tillhörer i Jule Helgen. – Hwad dit imper-
tinenta skrifsätt om positivité,105 handtwerks
jalousie m:m: angår, så förtjenar det intet swar
illa nog åtlöje. Will du mig något, så finner
du mig hemma, så kunna wi talas wid, så wäl
om det ena som det andra. Till din underrät-
telse torde få tjena, att nästa söndag ej lärer

blifwa någon skrift. Stenberg.”

Derefter samtalade jag och min hustru här -
om innom oss sjelfwa, hwarwid jag yttrade:
huru ledsamt och swårt det war, att hafwa
en sådan kärf och wresiger Embetsbroder,
som i sin halfgalenskap såg intet annat än sin
förmenta höghet och fullkomlighet. hwar på
hustrun swarade: ”Ja det är wist, om ändock
han kunde komma härifrån, till ett annat
ställe, eller wår Herre wille taga honom till
sig i en salig stund, att man kunde slipa hans
wresighet!” Härpå swarte jag straxt. – ”Nej
min wän! så böra wi icke önska; utan häldre
bedja Gud, att han måtte återgifwa honom
sina sinnens rätta bruk; ty då hoppas jag, att
han blifwer åter hygglig och foglig, som han
förr har warit; men om han kommer här-
ifrån, så ho wet hurudan den kan wa ra, som
kommer i stället; han kan möjeligen blifwa
wärre om icke i detta, så dock i ett annat
fall.” ”Ja ja” tillade hustrun: ”du har mycket
rätt i det.” Och äfwen får jag anmär ka, i för-
wäg, att efter 2 a 3. år blef han åter hygglig
såsom förr och derefter kommo wi wäl öf-
werens; dock måste jag först ännu en par
gångor kämpa alfwarsamt emot ho nom;
hwarom framdeles; se pag:106 Emedlertid,
efter återwunnen fullkomliga redighet, ytt-
rade han sig sjelf, i ett slutet sällskap af 3.
eller 4. wänner, sägandes: ”Jag har nog haft
möda ibland, att häjda mitt häftiga lynne.”
Och glad war jag, då jag häraf hörde, att han
sjelf hade insedt sin förwillelse. 

Denna höst hade jag, likasom i Staden, fått
mycken fogel. På södra sidan om Elfwen ha -
de jag utsökt mig lämpeliga ställen om kring
Röbäcks bergen, och Herren wälsignade mitt
arbete, hwilket kom oss ganska wäl till pass,
så att wi ej sällan feck koka kött soppa både
åt oss sjelfwa, som också åt arbetsfolket wid
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nya gården, som icke wille hålla sig mat
sjelfwa. Så att gårds wärdinnan Klåckar Ma-
damen, som ständigt for Socknen omkring
och skaffade hem mat lasstals, och ändock
altid war i brist, förundrade sig högeligen
hwarifrån hustrun tog all den mat hon hade
åt så mycket folk; då hon icke såg till att wi
hwarken hade något att slagta ej eller, att
några matlass kom hem till oss.

Nu inföll snart Jule högtiden och straxt för -
ut feck jag ett bref ifrån min Swåger Nils 
Jacob, som utom wanliga Commissjoner
skref som följer:
=== ”Fjerde dag Jul tänker jag med hus -

trun resa norrut för att hälsa på Slägtingar
och wänner, då äfwen Föräldrarne på Nybyn
komma att göra följe till Pitheå; men jag, med
min Elsa resa till Calix, kan hända äfwen till
Torne och komma att blifwa der till slutet af
Januarii.” Sedan försäkran om att wi innan
kort skulle få de nya dörrarna, och framdeles
skänkskåpet ifrån Soldaten Boman. Denna
sista underrättelsen war oss mäst fägnande.
Altså fingo de resa att roa sig; men wi hade
hwarken tid eller råd dertill; hågen och lusten
saknades wäl icke.

JuleHögtiden inföll, och Herr Prosten Hof-
verberg befalte, att wi, såsom förr brukligt
warit, skulle gå twenne Prester för alltaret på
Juledagen i full Presterlig prydning; och icke,
som nu en tid hade skedt, blott en Prest. Vice
Pastor Häggström och jag hörsammade ge-
nast hans befallning, så mycket mera, som
han i alla tider war med sådant bruk wan; och
äfwen jag hade warit emot att detta wackra
bruket skulle afläggas. Orsaken att det nu en
tid hade warit upphäfwit war egenteligen
Herr Magister Wattrang, som ansåg det tjena
till ingenting och wille wara ett sådant be-
swär fri. &c: Ty som han ensam förestod alla

Prostens Embets göromål och war en driftig
och wärksam man, men också tillika mycket
egenmyndig och sjelfrådande, så gjorde han
i många fall som han wille, och utan att en-
gång fråga gubben till. Prosten häröfwer mis-
nögd trodde wäl, att Häggström och jag hade
warit orsaken till upphäfwandet af nyssom-
talte bruk; derföre gaf han ock denna befall-
ning med någon hetta, som alltid war hans
art när han war alldrig så litet misnögd. För
min del war jag ganska nögd med detta bru-
kets införande, som ock så allt sedan oafbru-
tit har fortfarit.

I anledning häraf får jag nämna, att denna
Prosten Hofverbergs hetta ofta war honom
till mycken skada och hinder både för ho nom
sjelf, som också för Församlingen; Ty han för-
drog knapt den minsta motsägelse utan att
straxt blifwa het; och derföre kunde han näs-
tan alldrig få fram någon sak i Allmän Sock -
enstämma, om ock den war alldrig så god och
nyttig; ty så snart han blef het, så sade Allmo-
gen straxt nej på alla hans föredraganden.
Derföre, skulle någon god sak lyckligen gå
igenom, så måste han anmoda Magister
Wattrang, att i sitt ställe gå i Sock enstugan;
och då lyckades det merendels alltid.

III. Capitlet.
Börjar med Nyåret,

Följande oförwäntade bref af den 10. De-
cemb: 1804. feck jag ifrån min hustrus Cou-
sin KyrkoHerden Erik Grape i Enontekis,
just Nyårsdagen; hwilken, på sin Resa ifrån
Stockholm eller Hernösand, war så god och
körde in till oss på förregående året både wid
fram och återfarten; nemligen:
=== Han annoncerar, att han hade fått sig

det 7:de barnet: en Son som kallades Jonas Ul-
rick, samt utnämt oss till hans Faddrar och
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fortfar: ”med den glada förhoppning, att Cou-
sinerne benäget skola täckas hedra denna wår
Son med samma gunst och wänskap, som
dess Föräldrar haft den äran och lyckan röna,
samt innesluta honom uti trogna förböner till
den Herren, som styr wåra öden till ärhål-
lande af framgen både andelig och lekamlig
framgång.
Med min K: Hustrus kärliga hellsning för-

enas slutligen äfwen min försäkran om den
fullkomligaste högaktning och wäskap, hwar -
med jag har äran” &c:
Swärfar i bref af den 1. Januarii, anmodade

mig att, såwida han hos Kongl: Majestet wille
klaga öfwer för hög taxering med Krono Ut-
lagor på honom, af Kamrer v: Walter begära
afskrift på ett Lands Höfdinge Embetets Ut-
slag, som skulle tjena till bestyrkande af hans
rätt, och genast per posto skicka den till Swå-
ger Jonas Gustaf i Stockholm, hwilket genast
af mig expedierades.

Läsaren lärer påminna sig, det accord, som
Herr Comminister Edling i mitt namn och
mig owetande hade uppgjort i Hernösand
emellan mig och Bruks Predikanten Anders
Thorén, hwarom se pag: 550. = till 557. 7:de
Boken; nu feck jag ifrån Thorén följande
bref.
”Med liflig öfwertygelse, att den allwise

och ewigt gode wid werldens styre, bestäm-
mer wåra öden, tar jag mig frihet, att tillönska
Herr Magistern denne fortfarande Försynens
nåd och wälsignelse i det nu började Nyåret,
och så många påföljande, som Tit: förnuftigt
wis önskar öfwerlefwa! Måtte isynnerhet wår
Embets förwaltning blifwa wälsignad, och
Jesu lära framgent i sitt oförrykta samman-
hang florera till trots och nesa för den jol-
rande och afskywärda Neologen. 
Med warmaste hjerta gör jag denna önskan

för oss gemensam, wid den bekymmersamma

åtankan att jag snart kommer till Försam-
lingar, som i sist framflutne Månad förlorade
sin Herde Magister Kåhre, och hwilka jag för
ingen del känner till tanke och lefnads sätt;
så mycket bekymmersammare, som Consis-
torium hörs wilja anförtro mig Pastoral wår-
den, under ledigheten.
Utom detta skälet, som påskyndar min

flyttning, fordrar ock försiktigheten, iafse-
ende på de flere sjöar och Elfwer jag måste
öfwerwandra, att aldrasist medio Martii bryta
upp. Omkostnaden wid flyttningen gör mig
äfwen bekymmer, utom de flere skulder, som
jag med 100:de plåtars penningelön nödgas
göra. Om jag ej trodde mig misbruka Tits:
manliga tillgifwenhet för löften, hwarpå jag
haft så synnerliga prof, wille jag ödmjukast
anhålla, det täcktes Tit: en månad förr hono-
rera sitt löfte efter det löpande årets Marke-
gång; då Tits:, om så godt synes må göra sig
skadeslös för post porto och recommenda-
tion.” Slut.

Som jag ännu hade mycken tid qwar innan
jag behöfde afsända pengarne så gjorde jag
mig ej brottom, att beswara brefwet, isyn-
nerhet, som jag först wille setill huru jag
skulle kunna få ihop den ärforderliga Sum-
man; och det war först den 27. Februarii, som
jag afsände brefwet till Herr Consistor: No-
tarien Abrah: Renström med de erforderlige
pengarna 58. R:D: 36. sk: R:g:lds.
Emedlertid bekom jag ännu ett bref ifrå

Thorén, så lydande:
”Med Consistorii tillstånd företager jag

min flyttning aldrasist den 6. instundande
Martii; jag beklagar, att jag ej fått något swar
på mitt bref, än mindre blifwit af Tit: bön-
hörd. Men jag drar säker wäxel på Tit: ära och
Caracter, så twiflar jag för ingen del om sum-
man jag har äran wänta enligt Tits förbin-
delse innan slutet af Martii Månad, och har
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derföre, i den sannolika förmodan, att Tit: nu
som förr adresserar til wår gemensamma wän
och gynnare Magist: Renström, anmodat ho-
nom, att qvittera och anwända pengarne i
Hernösand, emedan det wore en onödig om-
wäg, att skicka dem till mig på Östersund och
Häggenås. === har äran” &c: Brefwet war
skrifwit dagen efter jag hade skrifwit mitt.
Och ehuru det led något på tiden, så tyckte
jag just icke synnerligt om denna nya påmin-
nelsen; ty som min förbindelse tid ännu icke
war inne, så hade han efter första påminnel-
sen, kunnat gifwa sig till tåls, åtminstone till
dess han hade fått se om jag hade förgätit min
skyldighet i detta fall eller ej. I medlertid feck
jag åter ett bref ifrån honom med qvittence
på pengarna, som jag redan har anmärkt pag:
556. 7:de Boken, tillika med följande sista bref
ifrån honom.
”Den 4. i denna Månad hade jag den fäg-

naden att få Tits: recommenderade bref,
jämte närlagde Summa 58. R:D: 36. sk: R:g:lds,
hwarföre jag aflägger ödmjukaste Tacksä-
gelse, och får nu återställa den broderliga af-
handlingen oss emellan qvitterad. === Med
fullkomlig tillgifwenhet” &c:
Alltså om han war glad att hafwa fått sitt

allt fullt in fullo, så war jag det icke mindre,
att jag änteligen löst mig fri ifrån bekymmer
och min börda, och att jag slapp att widare
tänka derpå Mera.

Pagina 25. denna Boken, och följande har jag
beskrifwit vice Pastor Häggströms yra och ga-
lenskap, med hwilken war förenad en wiss
wresighet och despotiskt lynne, hwarom der-
förut är talat. Ännu fortfor denna hans galen-
skap. som ofta röjdes i hans upförande och
tal. Nu höllo wi wår winter Examen och woro
d:n 14. i Klabböle; hwarifrån Magister Watt-
rang måste resa hem i något angeläget göro-
mål, såsom den som mäst uti allt förestod

Pastoral wården; men v: Past: Häggström och
jag reste samma qwell till nästa station i Bjän -
sjö by. Och som wanligit bodde wi i bondens
så kallade stora stuga. Der språkade wi om al-
lehanda förekommande ämnen; men han
kunde icke eller här återhålla sin wresighet;
utan när wärdsfolket woro utgångna, så war
han straxt framme med sin impertinen ce och
ett bitande stickord emot mig likasom i His-
sjön (Se pag: 48. 49. denna Bok:) Detta kunde
eller borde jag så mycket mindre tåla och för-
draga, som jag länge sedan hade satt mig före
att alltid mota sådant och dermedelst söka att
kufwa, och om möjeligt wore, qwäfwa hans
härsknings lystnad, högmod, och galenskap;
ty jag insåg klart: finge han hafwa sådant
opåtalt och finge råda i all ting efter behag,
så skulle högmodet wäxa ho nom öfwer nack -
en och han kunde snart förfalla till fullkom-
lig wansinnighet. Det ena ordet gaf så det
andra anledning under wår träta; och jag ytt-
rade mig ibland annat ungefär som följer. –
”Tycker du att det är anständig och Christe-
ligt för dig såsom Prest man, att alltid nätter
och dagar jaga efter alla qwinfolk som du ser,
unga och gamla, Fruar och Mademoiseller,
Bondhustrur och pigor, långt wärre än den
wärsta horhund och wilbasare. – Du har icke
eller låtit min hustru wara i fred för dina
okyska försök så i Hissjön, som i Hennes wäf-
war stuga i somras; Hwad har du wäl göra
med min Hustru! Har du icke nog med din
egna hustru? – Har jag wäl någonsin öfwer-
fallit din hustru på det sättet; Och jag råder
dig att icke en gång till komma och förför-
dela min hustru på det sättet. Och bör du
icke skämmas inför hela werlden öfwer en
sådan högst straffbar oanständighet, att du
far Socken omkring, såsom en an nan Sock -
en=tjur, och jagar efter hwarje qwinna du
ser; och har ingen sky hwarken för Gud eller
menniskor; tycker du att sådant kläder dig
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wäl” &c: Härwid blef han= eller åtminstone
wiste sig fullkomligt ond, och för att på en
gång qwäsa mig och skrämma åf mig alldeles,
så fattade han trästolen och lyf te den i öppet
hugg; hwarföre jag, (som kall till sinnes, men
med en alfwarsam och stadig straffande ton
hade sagt det nyss anfört är,) trädde honom
genast kapprak under ansiktet och med sam -
ma köld sade: ”Ja! se här har du mig! will du
mig något så är jag här dig till tjenst!” samt
stod helt stilla med nedsläpta armar; med
fullt uppsåt, att om han sloge till, rycka stolen
utur händerna på honom, och således blott
afwäpna honom. Men då han såg min oför-
skräkthet, samt att det icke war möjeligt att
skrämma mig, så satte han ned stolen, och
geck genast ut i hwardags stugan; der han
wistades och pratade hela qwellen; Jag tror
om jag mins rätt, att han icke en gång kom
in och spisade med mig, utan han lät mig äta
allena. Icke eller geck jag ut till honom, utan
lämnade honom i ro, för att icke åter upp-
wäcka en ny träta. Detta uppträde hände wid
pass klåckan 7. om qwellen. Och jag war myc-
ket glad, att det skedde alledeles under fyra
ögon, så att ing en, så långt jag kunde märka,
hade hört eller sett det minsta deraf; ty i an -
nat fall, hade det warit en stor förargelse i
Församlingen, att deras Lärare, som just nu
reste för att underwisa och wäcka en liflig
och ren Gudsfruktan hos sina åhörare, så
skulle träta och slåss på ett främmande ställe.
Och då de icke kun de kän na, att jag war först
angripen, med oqwädings ord och således
oskyldig, ej eller inse min goda afsigt att söka
kufwa hans högmod och galenskap, så war
det naturligt att jag hade blifwit ansedd li-
kaså brottslig som han. Emedlertid roade jag
mig ensam så godt jag kunde med någon lec-
ture, som jag hade med mig, till dess jag hade
ätit och gått till sängs, hwarefter han äfwen
kom in och lade sig i sin säng.

Här feck jag wäl sedan wara oantastad äfwen
den följande dagen, hwarefter wi till qwellen
åkte till Röbäck der wi denna gången hade
qwarter hos Anders Pehrsson. Likaledes lät
han mig här ungefär en timma med friden;
men under det wi wäntade på qwellsmålti-
den, och det lilla rummet war fullt af främ-
mande personer af bättre och sämre halt; så
förmådde han icke eller nu återhålla sin ils -
ka; utan framrykte med en par speglosor
emot mig, som icke engång satt nära ho= ej
eller talte med honom; utan såsom wanligt
tog blott någon liten del i det allmänna sam-
tals ämnet. Af försyn för de närwarande och
för att undwika en obehaglig träta, som hade
skolat wara toedieuse för oss alla, så teg jag
och tålde hans impertinence denna gången;
Men för att låta andra märka min förtryt-
samhet för dem, som borde hafwa insett
min oskuld, så swarade jag blott med en mis-
nögd min och en förtrytsam skakning på
hufwudet; och dermed lät jag saken bero.
Med flit tycktes han nu således hafwa aktat
på tillfället, att smörja i mig dessa piller; ty
tänkte han förmodeligen: I ett sådant säll-
skap kan han icke swara mig derpå; och sa -
ken feck också sedan af mig wara glömd.

Dagen efter under det v: Pastor Häggström
och Mag: Wattrang woro sysselsatta med exa -
men, satt jag ledig en liten tid i kammaren,
då wärden i gården Anders Pehrs son kom
ensam in till mig, och började med något sort
förtroende tala med mig och likasom tillfäl-
ligtwis fråga hwad min tanka wore om Pastor
Häggströms tillstånd, den han tyckte, nu en
tid hade blifwit nog besynnerlig och egen &c:
Att swara honom härpå blef jag något förlä-
gen; ty jag kände och wiste icke hwad och
huru mycket allmogen kände eller wiste om
hans galenskap och yra, om det war något
eller allsintet. Jag befant mig således emellan
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twenne eldar. Ty wiste de allsintet derom, så
hade det warit oförsigtigt och oklokt af mig
om jag hade yppat och således kringspridt
den samma. Ty så länge de woro derom okun-
niga, så kunde hans predikningar, (hwilkas
art se pag: 29. denna Boken) wara mindre
skadeliga för allmogen, och hans underwis-
ningar i examen hafwa någon nytta och upp-
byggelse för dem hellst så länge de kunde
bibehålla sin gamla kärlek och förtroende för
honom; äfwenledes, och för samma orsak
skull wille jag så långt möjeligt war skona
hans ryckte; Å andra sidan åter: kände de
något härom, så hade jag gär na welat söka
mildra deras omdöme om honom, derme-
delst att jag då hade kunnat ådagalägga, att
sådant icke war friwilligt hos ho nom eller åt-
minstone ifrån början icke uppsåteligt; utan
war en frestelse, en swaghet, som han icke
rådde före, och som man till en wiss mån
måste ursäkta och öfwerse hos honom; ty
han hade icke igenom egit fritt uppsåt råkat
deri; utan det war en fölgd af en sjukdom i
hans ungdoms år, som hade den fölgden, att
han tidtals föll i någon sort yra och hwad han
då råkade falla på för galenskaper, så blefwo
de högst öfwerdrifna. Jag talte derföre härom
mycket warsamt och återhållsamt, för att
icke skada åt någondera sidan. Men hade jag
då wetat hwad jag sedan feck höra, nemligen,
att han också hade försökt Anders Pehrssons
hustru, som båda woro ett ganska hederligt
och barnlöst folk, så hade jag gärna warit
mera öppen för honom. Sedermera tid efter
annan, feck jag af några hustrur här och der
höra, att de hade warit utsatta för hans för-
sök, hwaröfwer de beklagade sig. Då jag alltid
sökte att utreda saken på det bästa, och minst
skadeliga sätt, på det att hans i så måtto gifna
onda exemplet icke måtte wärka så mycket
till sedernas förderf hos allmänheten; men
att ett sådant wansinnigt uppförande skulle

blifwa alldeles oskadligt på allmogens mora-
liska tänkesätt, det wågade jag icke hoppas. 

En eller par weckor derefter hade wi wår Sta-
tion i Bränland, der wi, wid ankomsten blef -
wo inqwarterade i en kammare om qwellen.
Efter någon stunds samtal, war åter Pastor
Häggström framme med sina stick ord emot
Magister Wattrang. Men der råkte han ut för
en man, som kunde fullbyta ho nom. Magis-
ter Wattrang kännande sin styr ka och deraf
hög och dryg, med ett sträft sin ne, som wille
alltid imponera på alla andra, war ofta grof
och plump i sina uttryck och wille icke, eller
förstod icke att ömma för, eller skona andra
menniskors ömtålighets eller granlagenhets
känsla; tilltygade nu och intwålade Pastor
Häggström erbarmeligen; han sade honom
högst begripligt huru kläderna stodo ho -
nom,107 samt hwad han war för en strunt karl.
Han förehölt honom hans orimliga och oti-
diga bref till Fru Bergstedt, se pag: 26. här
förut, med mera. Wattrang ha de wäl rätt på
sin sida i hufwudsaken, men så tyckte jag, att
han på litet lenare och anständigare sätt hade
kunnat och bort säga Häggström rena san-
ningen. Jag war länge en tyst åhörare af deras
samtal, och wille alldeles icke blanda mig
deri, såwida jag hörde att Häggström feck
wida mera än han behöfde mig förutan. Och
när jag hörde att Wattrang började blifwa för
dryg, så wille jag icke läng re höra på dem, för-
nämligast af den or sak, att ifall något klago-
mål inför någon Rätt härom skulle yppas, så
wille jag icke derwid blifwa ett nödtwungit
wittne i en sådan sak; jag geck derföre ut i
hwardagsstugan och satt der en lång stund
och pratade med folket; jag geck derefter i
kammaren igen och fant dem ännu fortfara
med sin strid; hwarföre jag åter geck ut igen
till dess innemot wi skul le spisa qwell, då än-
teligen deras träta slutades då folket kommo
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in för att duka. Och lika glad war jag här som
i Bjännsjön, att ingen obehörig hade hört
Presternas träta. 

Sedermera brukte Häggström alltid på hwar -
je ställe wi kommo, att begära sig en särskilt
kammare för att ensam få ligga uti, om mö-
jeligen en sådan fans i gården; hwilket han
gjorde dels för att wara fri för wåra critiker;
emedan jag sedan feck höra, att han för nå -
gon hade beklagat sig, att han på Läsförhörs
resorna, war kufwad, förfölgd och kujonerad
af twenne pojkar eller ynglingar, dels ock
förmodeligen för att hafwa så mycket mera
frihet att försöka sin lycka hos qwinfolken,
som ock sedan förspordes.

Jag har förut nämnt att Past: Häggström i sitt
andeliga högmod wille sjelf göra alla kyrko
förrättningar. Nu war här alltid brukligt, att
den som skriftade alltid nämnde den psal-
men som skulle sjungas under communion.
Nu hände, att när Häggström predikade och
jag skriftade, så nämnde Häggström äfwen
Communion psalmen, hwilket jag lät så pas-
sera; men när jag märkte att han äfwen här -
uti wille hafwa det afgörande ordet, så, för
att wara min föresats trogen, att söka kufwa
hans enwälde, swarte jag, när han nästa gång
wille göra det samma: ”Det hörer mig till
som har skriftat, att wälja och nämna den
psalmen.” Då blef han ond och for ut i smä-
delser m:m: men jag tillade: ”när jag är sjelf
närwarande, så kan jag likaså wäl som du ut-
wälja den psalmen; derom behöfwer du då
aldeles icke wara bekymrad.” &c: Detta sked -
de i Sakristian; och på det att wårt käbbel
icke måtte höras i Kyrkan, så drog jag igen
dörren; jag sökte wäl tala något sagta; men
som jag nödgades genswara honom och wisa
hans ofog så i påståendet som i hans otidiga
uttryck; på det han icke i något måtte få rå -

da, så blef wäl wårt käbbel något högre än
wederborde. Ifrån den tiden wågade han
icke på något sätt antasta mig eller på något
sätt dominera öfwer mig. Hans yra fortfor
wäl ännu omkring ett år; men började dock
hädan efter, att afswalna allt mera och mera,
så att han till slut blef lika så foglig som han
förr hade warit. 

Wåren derpå war jag nära Degernäs att fiska,
då jag en qwell geck till denna by och låg om
natten i mitt wanliga qwarter hos Jonas Jo-
hansson Enka. Samtalet blef då ibland annat
om Pastor Häggström, då Enkan, en mycket
beskedlig gumma frågte mig, Huru Hägg-
ström hade kunnat blifwa så besynnerlig,
och berättade huru han också hade gjort
samma försök hos henne som hos flera and -
ra. Jag beskref då huru han hade råkat i en
sådan galenskap, som han, tillade jag, till en
del icke rådde före. – Hon swarte: ”Han är ju
en Prestman, och känner Guds, och bör ju i
Guds namn finna att sådant är högst ochris-
teligt” &c: – ”Ja” swarte jag: ”hwilken men-
niska kan wäl säga sig fri ifrån frestelsen,
den ena i ett, en annan i ett annat fall; der-
före lätt oss ej glömma Frelsarens förma-
ning: beder att I icke fallen i frestelse, och
derföre lände oss den för oss högst nödwän-
diga bönen: Inled oss Herre icke i frestelse!
samt hans ömma förmaning: Den der står
han se till att han icke faller” &c: hwarmed det
tale ämnet upphörde.
Sedan kom hon med den frågan: ”Hwar-

före disputerade Herrarna så häftigt i Sakris-
tian i sistens; det hördes i kyrkan?” Jag be -
skref då så widt som behöfdes Häggströms
högmod, despotisme, och galenskap; och jag
och Wattrang hafwa nödgats motsäga ho-
nom, för att kufwa det samma; derföre nöd-
gades jag också sätta mig upp emot honom i
Sakristigan. – ”Ja” fort for hon; ”men det hör-
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des så swårt och bedröfweligt, att Herrarna
så skulle käbbla med hwarandra i Sakristi-
gan.” – ”Det kan wäl wara” swarte jag; ”men
det war för mig en nödwändighet, och jag
trodde icke, att det skulle höras i Kyrkan, se-
dan jag drog igen dörren; och” fortfor jag: ”ty
om icke jag och Wattrang wid alla tillfällen
hade så sökt qwäsa honom; så tror jag säkert,
att Häggström hade blifwit alldeles galen och
wansinnig; men nu hoppas wi att han blifwer
bättre.” Det synes häraf huru nödwändigt det
är för Lärare, att wara warsamma i uppfö-
rande och tal ibland sina åhörare; att man icke
åstadkommer en skadelig sensation hos dem;
ty de äro icke alla så dum ma; de förstå ofta
mer än man tror, at göra skilnad emellan godt
och ondt, och we ta också att fälla sina träf-
fande omdömen derom. 

Såsom i sammanhang härmed får jag anföra,
att när jag en Lördag uppteknade Commu-
nicanterna i Kyrkan, så lät äfwen Pastor
Häggström och Frun anmäla sig till Natt-
wardsgång dagen efter. Detta war för mig
owäntat; men tänkte: det wore wäl om han
komme till nå gon sansning och samwets er-
känsla! Och som jag dagen efter skulle skrif -
ta, så beslöt jag försöka att skaka hans sam -
wete om möjeligt wore, samt wäcka honom
utur sitt oanständiga uppförande. Jag sökte
mig derfore ett tjenligt språk och uttänkte
gången af skriftermålet, så alfwarsamt och
wäckande som mig möjligt war. Men när jag
dagen efter kom i Kyrkan, så kom bud, att
Pastor Häggström och dess Fru för denna
gången icke kunde komma till skrift gång,
för imedlertid förekomna omständigheter
skull. Detta wäkte wäl i början någon för-
trytsamhet hos mig att han icke nu skulle
komma, nu då jag så lämpeligen tycktes
hafwa beredt mig på ett skriftermål, som i
anseede till honom borde wara både lämpe-

ligt och nödwändigt; men wid nogare efter-
sinnande; war jag nog nögd med hans ute -
blifwande. Ty tänkte jag: om han nu af inre
fri samwets känsla af sin owärdighet och yra
will dröja härmed tills han blir redeligare så
är det så mycket bättre; eller ock är det der-
före bättre att han icke kommer; att oaktat
all min wälmenta afsigt, torde han, af mitt
alfwarsam ma wäckelses tal, mera förbittras
än för bättras, och således mera skada än gag -
na. Eller tänkte jag: mån han icke will kom -
ma blott derföre, att jag skall skrifta, som
han anser för sin owän. Nu war jag willrådig
om jag skulle wälja ett nytt skriftemåls ämne
för de öfriga eller ej; men den tankan: många
af dem torde behöfwa samma wäck else som
Häggström, gjorde att jag beslöt nyttja mitt
tilltänkta skriftetal. 

Som jag blef warse, att några rypor hade
sprungit helt nära min gård, så satte jag ut
25. snaror åt dem, och war så lycklig att in -
nom 2. a 3. weckor hafwa fått 12. stycken af
dessa wintertiden så wackra foglar. En dag
hade jag fått 2:ne af dem, hwilka jag gaf ått
mina twå yngsta Söner Pehr och Carl Erik
att leka med någon stund på eftermiddagen.
Emedlertid kom Herr öfwerste Löjtenanten
Bergmahn på visite till oss, hellt ensam; ty
han war alltid noggran att fullgöra sådana
curaliere, såsom en magt påliggande skyldig-
het. Och han fant sig för denna gången myc-
ket road af mina gossars lek med ryporna; ty
än buro de dem på armen och sprungo om -
kring golfwet ganska glada och muntra, än
bäddade de åt dem på stolar och soffan, än
kyste de dem i sin oskuld och än så och än
så; såsom barn wanligen bruka; och hade så-
ledes sin högsta ro och barna förnöjelse; utan
att wara det minsta blyga för den främman -
de Herrn. Att åskåda denna barnens gla da
lek roade herr Öfwerste Löjtenanten på det
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högsta; och yttrade flera gånger: ”Ach hwad
Herrskapet äro lyckliga, som hafwa så glada
och muntra barn! hwad de äro sälla!” &c: – Ja
tänkte jag: hwarföre har du icke gått och gif-
tat dig medan tider war, så hade du äfwen
länge sedan haft samma nöje; men förr nän-
des du icke men nu will ingen klok flicka
hafwa dig; ty han war känd för mycket lag-
gran, onödigt fin och egen i små saker &c:
såsom han också nu lät förstå, att han icke
tyckte om att barnen lade foglarna på soffan
och stolarna, hwari han i wiss måhn kunde
hafwa rätt; men dessa foglar woro så rena
som rent linne och kunde icke nedsmutsa
något, derföre fingo de hafwa dem en tid.
Men mäst roade min hustru och jag oss åt att
han skattade oss så lyckliga, och tyktes om
icke just afunda oss denna wår lycka, åtmin-
stone sjelf ganska mycket sakna henne. 

Medicinæ Doctorn Nætzen hade för någon
tid tillbaka inrättat ett Läse Bibliothek108 för
flera med Interressenter. Hittils hade jag
icke haft råd att deri deltaga men nu gjorde
jag det och feck nu bewis, så wäl om afbe-
talta tillskotter, som rätter delägare af denna
inrättning, underskrifwit af 

Joh: Fredr: Nortman,            Dan: Er: Næzén, 
Borgmäst:                                 Medicus,
A: Häggström,                        M: Grahn 
Lands sikter,                           Br: Patron.

Swåger Nils Jacob, uti bref mäst om Com-
missioner skref ibland annat: ”Af allt hjerta
önskas din Gumma en lycklig fart på sin
resa! Gud låte den wäl gå! önskar Din Swå-
ger” &c:

Och den 29. Mars war jag så lycklig att hafwa
fått en liten dotter på gården, som i dopet
blef kalladt Eva Sophia, af den anledning, att

då min älsta dotter Anna Greta några wec-
kor förut hade sagt, att om hon skulle få en
liten Syster så wille hon, att hon måtte så
kal las, och dermed woro både jag och hus -
trun nögda; ty detta namn föreföll mig be-
hagligt; ty gjorde wi gärna flickan härut in -
nan till nöjes. Efter att härom hafwa under-
rättat Slägtingarna, så feck jag snart Lyck -
önsknings bref härtill af samma Swåger.
Och Låfte han tillika skicka både häst och
dreng att forsla mitt skåp och dörar ifrån
Djekneboda hem till mig. Sådan wälwilja
har jag ofta rönt af honom. 
Detta år hade jag till dreng Stor Sven ifrån

Klabböle. Min hustru blef sjuk i barns börd,
som nyss sagt är. Jag steg upp geck i brygg stu-
gan, wäkte upp drengen midt i natten och be-
falte honom köra till Staden efter Barnmor-
skan, och att han skulle skynda sig allt hwad
möjligt wore. Jag geck åter in och dref några
minuter i ångesten öfwer gålfwet, och hörde
på hustruns jämmer; och tänkte: Det här går
ej an; Sven blir aldrig färdig, jag måste ut och
hjelpa honom. Tog så på mig litet mera kläder,
sprang ut, drog fram släden, satte fast fim-
melstängerne, geck i stallet efter hästen, sela -
de på och spände honom för släden, och körde
fram till förstugubron, samt lopp i Bryggstu-
gan, der Sven wäl hade fått på sig permissio-
nerna och strumporna, men ännu icke wäl
den ena skon. Kunde jag då wäl annat än
blifwa högst förargad på honom! Jag geck så
in igen, såwida jag icke widare kunde fort -
hjelpa honom, utan han måtte ensam få wän -
da sig i sin långsamhet, till dess det änteligen
bar till wägs. Köra fort kunde han wäl änteli-
gen braf. Fru Häne låg, när drengen kom in
och talte om ärendet. – Hon swarte: ”Gå du
ut och wänd genast om hästen och släden; in-
nan du det har gjort så skall jag wara färdig.”
Det skedde så: Frun klädde sig på stund, och
när hon kom ut, så hade drengen ej hunnit
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mer än wända om hästen och de körde. Efter
hemkosten skröt han dock för pigorna och
sade: ”Jag tyktes skynda mig jag när jag klädde
mig och för till Staden; men Fru Häne war
ändock snällare hon; ty jag hant knapt wända
om hästen och släden så war hon klädd och
färdig och satte sig i släden.” Man kan blifwa
sjuk, när man ser en sådan långsamhet; och
dertill få höra honom skryta öfwer huru han
trodde sig hafwa warit snäll och hastig i sina
wändningar. Widare om Stor Sven Pagina 161.
och följande denna boken. 

I slutet af Maj eller början af Junii, under det
folket geck utur Kyrkan, under den så kal-
lade själringen hörde wi att Stora Kyrkokloc-
kan i en hast förbytte sitt utmärkt wackra
ljud, till ett obehagligt skrällande misljud;
med ett ord: hon sprack allt uppifrån nedi-
genom; hwilket war oroande och sorgligt att
höra; och kom Församlingen till en stor
kost nad. Samma sommare reparerades Kyr-
kan, innan och utan med rappning; De sma -
la fönsterna utwidgades; bänkarne förbätt -
rades; och golfwet i gången lades m:m: allt
under Herr Mag: Wattrangs tillsyn; så att
Herrans Hus blef rätt snygt och ljust emot
förr.

Min Hustru feck också nu ifrån sin Bror
Jonas Gustaf i Stockholm följande bref.
===. ”Det för mig så Interressenta ämne,

som fordom gjorde wår brefwäxling så liflig
gifwes icke mera; men Din wänskap har icke
mindre wärde. Du wäntar förmodeligen att
få höra det jag hunnit långt i den saken, som
så länge har utgjort min enda sällhet; du be-
drager dig icke eller i denna förmodan; men
kanske har slutet derpå blifwit hellt annat än
du wäntat; åtminstone har jag jämmerligen
bedragit mig. Om jag ej kunnat hoppas att få
äga den förträfliga flicka jag så högt wärderat,

och hwars egenskaper jag alltid skall högakta,
har jag dock trott att min kärlek åtminstone
icke skulle med en föraktlig köld bemötas; äf-
wen under hennes första wistande här i Sta-
den trodde jag detta hopp icke wara så alldeles
falskt; men i det ögnableck en alfwarsam-
mare fråga wäcktes förswan det alldeles och
man ansåg mig ej mera wärd ett ord eller ett
ögnakast. Så slutades denna afair i 8. år så lif-
lig i min inbillning. Du skulle kanske tro, att
mitt humeur, förut icke mycket lifligt, skulle
här igenom alldeles gått förlorat, men jag
hoppas twärtom, att det hädanefter skall
blifwa lättare Mitt öde är hårdt, men jag har
ingen ting att förebrå mig; har i allt handlat
efter hederns strängaste föreskrifter, och den
hwars indre är lugnt, den som wet sig ej hafwa
förtjent det förakt honom wisas nedtryckes
ej deraf. Förmodeligen är hon förlofwad, men
jag kan ej weta med hwilken, om icke med
sin Swåger. Hon får då en ganska hederlig och
beskedlig man, som wist har allt framför mig,
äfwen den stora egenskapen af ett von; kan
hon på en gång älska honom såsom Swåger
och Man, skall wist ingen ting fela i deras säll-
het och då är äfwen en af mina första önsk-
ningar uppfyld. Ty hon må förakta mig huru
mycket som hälst, skall hon ej kunna hindra
mig att wärdera hennes många wärkeligen
förträfflig[---] egenskaper, och att i tysthet
fälla en förbön för hennes sällhet. Nå jag sliter
mig så ogärna i från detta ämne; ty det är kan-
ske sista gången jag talar med dig härom.
Dock måste du äfwen framdeles, intill dess
brölloppet gått för sig, lämna mig små hithö-
rande underrättelser; jag får deremot hos dig
anmäla hennes hälsning, hwarom hon redan
längesedan anmodade mig.
Af Tidningarne === ser du min befordran

till Assessor i HofRätten; kanske om jag förr
weta[---] hwad jag nu wet i den andra afairen
hade jag alldrig sökt denna tjenst, eller rättare
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ej antagit den; men äfwen det kan ej hjelpas.
Och fast min inkomst ej blir stor, är det dock
alltid bättre att hafwa 700. R:D: R:g:lds om
året än intet.
Tack för Rensteken! jag har med ganska

god smak, gladt och nögdt ätit din skål däruti.
Hällsa dina barn från Lill Morbror.”
I brefwet till mig af samma dato, skrifwer

han blott något litet generelt i samma ämnen
och tillägger till slut: ”En stor sten är wältad
från mitt bröst, jag hoppas att det framdeles
skall blifwa lättare. Din” &c:

Jag hafwer pag: 661. 7:de Boken omförmält
af hwad orsak jag beslöt, att hafwa min huf-
wud handel hos Åbergska= eller nu mera
Grahnska huset. Nu kom jag denna tiden på
detta Handelshusets Contoire med min års
räkning första gången på mina års Löner
som jag borde hafwa för åtskilliga hemman
Circa 12. stycken som de ägde. och råkte den
äldre Bruks Patron Morten Grahn på Con-
toiret, då jag begärde at få contanter för
halfwa min fordran, men för andra halfwa
anhölt jag, at de i räkningen måtte creditera
mig före, såsom afbetalning af min skuld; ty
som jag war i så mycket behof af pengar,
såsom för gårdsbyggnaden så mycket skyldig
på flera håll, så anhölt jag om dessa Contan-
ter, och Gubben Grahn den äldre war också
så god och biföll min begäran.
Men någon liten tid derefter kom jag åter

på samma Contoire i något ärende, då blott
Unga Bruks Patron Morten Grahn war där
tilstädes. Och efter att hafwa omtalt och fått
afgjort mitt ärende, så gjorde han mig denna
alfwarsamma påminnelsen; dock hade han
den eftertankan och det wettet att först taga
igen dörren emellan det yttre Contoiret på
det icke Bodbetjenterne måtte höra wårt
samtal. Nemligen: – ”Bror måtte nu snart
tänka på att betala sin skuld här i huset, det

går icke an att längre uppskjuta dermed, det
är så och så stor Summa, som har warat så och
så lång tid; derföre är det hög tid att nu betala
den” &c:
En så högst owäntad sträng påminnelse

härom förtröt mig ganska mycket, och ansåg
jag den wara inhonette af en som skulle heta
wara Min Wän, och just nu i de behöfwande
omständigheter jag nu i min nybolenhet be-
fant mig. Jag wet wist att Summan icke steg
till= eller lät wara, ej mycket öfwer 100. R:D:
R:g:lds och tiden war wist icke öfwer 2. år; jag
teg och afhörde hans alfwarsamma kraf med
största tolamod, och sade blott att jag wille
söka betala alltsammans med det första; Men
tänkte innom mig sjelf: Skulle jag wäl hafwa
förmodat ett sådant bemötande af honom!
jag som nyligen warit Prest i församlingen,
och på sätt och wis warit kallad Bror af alla 3.
Bruks Patronerna och som häftar blott för en
så ringa skuld och på så kort tid, då HofPre-
dikanten Berlin icke allenast under sin tid i
15. år som Prest före mig härstädes, utan ock
nu sedan i 13. år har häftat för flera hundrade
ja 1000:de tals Riksdalrar, utan att så häftigt
blifwa krafd derföre, och det just nu på en tid
då jag hade skildt mig ifrån alla andra han-
delshus blott för att endast handla i detta hu-
set; (hwilket han wäl icke kunde weta) sådant
kunde ej annat än på det högsta förarga mig.
Ty beslöt jag också ifrån denna stund, att så
långt möjeligt wore undwika att handla i det -
ta hus annorlunda än emot contanter, om jag
nödgades handla något på deras boda, som
icke fans annorstädes; hwilket jag också allt
intill denna dag i November 1823. troligen har
hållit. Äfwen tänkte jag: hade det warit Gam -
la Bruks Patron Morten Grahn eller Bjurn, så
hade de wist icke bemött mig på ett sådant
sätt; Och hade jag haft pengar eller kunnat få
låna denna summan någorstädes, så hade jag
genast betalt alltsammans på en gång; men
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nu nödgades jag låta den stå någon tid, till
dess jag efterhand afbetalte litet i sänder dels
med contanter, och dels med afräkningar af
mina årslöner, hellst emot slutet; ty då ej mera
återstod, så tykte jag det wara onödigt att be-
tala och åter snart igenfordra pengarna, med
hwilket de också woro nögda. Den na händel-
sen förtröt mig äfwen af den anledning, att
då jag allestädes och öfwerallt war känd för
en punctuel betalare, så skulle jag endast i
detta rika huset blifwa så alfwarsamt ansatt.
Att Boström så alfwarsamt krafde mig, und-
rade jag icke på; (se pag: 660. 7:de Boken) ty
han war fattig och högst ibehof af sina peng -
ar, men att så bemötas i detta rika Handeshu-
set, det röjde nog mycket den unga Mortens
judiska lynne; hwarpå jag ock framdeles får
framte nya wedermälen. Men så klok war jag
under allt detta, att icke det minsta låta ho-
nom förstå eller märka af mitt beslut, att ald-
rig mera hålla handel i detta hus. Och kanske
war detta hans otidiga bemötande för mig en
större lycka i framtiden än jag kunde för-
moda; ty härigenom befriades jag ifrån bok-
räkningens tryckande ok i detta hus.

Nu blef frågan wäkt af Herr Prosten Hofver-
berg eller Magister Wattrang, att jag borde
afbetala den årliga contingenten 16. R:D: 21.
sk: 5. [öre] R:g:ldsm:t till Kyrkan för dess gjor -
da förskott till afbetalning till Grannarna i
Håkmark för wanhäfden å Prestehemmanet
derstädes wid storskiftet som årligen skulle
afbetalas ./12. af hela summan utaf Hemma-
nets innehafware. Detta wille jag protestera
emot såwida jag icke kunde wara förpliktad,
att godtgöra en wanhäfd som före min tid
war hemmane påkommit, utan endast de för -
ra innehafwarena; men de uppwiste en skrift
å Consistorii wägnar af dess Notarius Ren-
ström, hwaraf jag nu först feck lära känna sa-
kens rätta sammanhang. 

Saken war denna. Grannarna i Håkmark skul -
le nödwändigt hafwa den wid Storskiftet öf-
werenskomna ärsättningen för wanhäfden;
men i stöd af det pagina 47. denna Boken om-
förmälte LandsHöfdinge Utslag war Nord-
lunds Stärbhus icke skyldigt, att answara för
all wanhäfd i åkern; ty togs den utwägen, att
hos Kong:g Majestet begära tillstånd, att af
Umeå Landskyrka få göra lån af den härtill
nödiga Summan, som bewiljades, med det
wilkor, att ./12. af Summan skulle årligen till
Kyrkan återbetalas af Capelans Bordets Inne-
hafware till dess skulden wore betalt. 
I detta ämne hade Herr Prosten Hofver-

berg i Consistorio gjordt de förfrågningar,
som straxt af Consistorie Notarien Ren-
ströms skrift eller swar skall synas, så lydande.
”Uppå Herr Prostens hos Ven: Consist:

gjorda förfrågan, huruwida hela den omkost-
nad, bestigande till en Summa af 197. R:D: 19.
sk: för hwilken ena Capellans Bostället i
Umeå, igenom den uti Håkmark by år 1799.
skedde Storskiftes delning häftat, bör, till-
följe af Kong: Majestets Nådiga Rescript af
d:n 12. sistledne Januarii, utur Umeå Kyrko-
Cassa förskottswis utlämnas, eller om icke
den del af nämnde Summa: 41. R:D: 26. sk: 8.
[öre], som efter berörde delning, åtgått till hö-
ladors anskaffande eller omflyttande, samt
nya gärdesgårdars uppstängande, bör afdra-
gas, såsom tilläfwentyrs hörande till de årliga
förbättrings skyldigheterna för den tid, nu
mera afledne Comministern Nordlund inne-
haft Bostället; äfwen ock från hwilken tid lå-
nets återbetalande till Kyrkan skall begynna;
får jag på befallning === härmed till swar
meddela; det, hwad först angår beloppet af
det förskott, som enligit Kong: Majest:ts Nå-
diga tillstånd, af berörde Kyrko=Cassa får gö-
ras, uti högstberörde Rescript ingen anled-
ning finnes till någon sådan inskränkning,
som ofwan förmäld är, utan må först berörde
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Summa, såwida den befinnes för och ianled-
ning af Storskiftets delning uti Håkmark
hafwa blifwit för Boställets Räkning bekos-
tad, utan all Afkortning utaf Kyrko Cassan
förskjutas; hwarföre och då Herr Prosten re-
dan enligt bifogat qvitto, till Nordlunds
Sterbhus utlämnat endast 155. R:D: 40. sk: 4.
[öre] äger Herr Prosten, att låta samma Sterb-
hus jämwäl tillgodo njuta förskåttet af de
återstående 41. R:D: 26. sk: 8. [öre]; Börandes
likwäl den ärsättning, som Comminister
Nordlunds Sterbhus således för Bostället i af-
seende på lador och gärdesgårdar njutit, wid
af= och tillträdes Syn iaktagas och medföra
wederbörlig lindring för tillträdande Com-
minister: Beträffande åter tiden, hwarifrån
den årliga återbetalningen af ./12. utaf det
gjorda förskottet, intill dess det blifwit Kyr-
kan tillfullo godtgjort, bör taga sin början, så
anser Ven: Consistorium den samma ej kun -
na sträckas utom innewarande år, då utlå-
ningen blifwit både i Nåde bewiljad och äf-
wen till större delen wärkstäld; till följe hwa-
raf, och som de föreskrifna betalnings åren
lämpligast beräknas ifrån Maj till Maj, så
kommer första afbetalningen att infordras
innan början af Nyssnämnde Månad näst-
kommande år 1803.
Med all högaktning har äran framlefwa

Tit: Tits: ödmjukaste tjenare 
Abrah: Renström. 
Hernösand den 1. Septemb: 1802. 
Till Herr Prosten Hofverberg.”

Den första årliga afbetalningen af Nord-
lundska Sterbhuset skedde i Maj 1803. och
den andra samma tid 1804; och för åren 1802.
och 1803.
Se åter här ett nytt wedermäle af Förmyn-

darens Ingenieurens Boströms lömska förte-
genhet; ty i det stället att före Syn i Håkmark,
och ännu nödigare före skeende Liqvid,

lämna mig en tydlig och uppriktig del af hela
sammanhanget häraf, så låto de mig wara i
okunnighet af alltsammans, hwarigenom jag
på dubbelt sätt led orätt. Först derigenom, att
afbetalningen skulle börjas i Maj 1803. debi-
terades Nordlundska Stärbhuset blott för 2.
år och hade bordt betala för 4. år; Ty som Stor-
skiftet i Håkmark stadfästades wid höste
Tinget samma år, eller aldrasist under wår-
tinget 1800, så feck Nordlundska huset de twå
första åren 1800. och 1801. bärga Capellans-
bordets nyss tillbytta ägor, som dessa twå
första åren, gåfwo den bästa och ymnigaste
grödan, alldeles utan någon afbetalning till
Kyrkan af lånet för den förra wanhäfden,
hwarigenom jag skulle komma att betala 32.
R:D: 42. sk: 10. hellt orättwist för det de hade
fått njuta förmånerna af Hemmanets 2. års
gröda. För det andra; Fingo de uppbära 41. R:D:
26. sk: 8. [öre] för höladors omflyttning och
nya gärdesgårdars uppsättande, utan att mig
lämnades tillfälle, enligit documentets orda-
lydelse, wid Husesyn eller dess Liqvid, måtte
tillföra mig, såsom tillträdande Comminister,
någon lindring. Si sådan war tacksägelsen för
all min eftergifwenhet och lindriga behand-
ling emot Sterbhuset wid Husesyn &c:
Jag kunde således ej annat än på det högsta

förtryta sådant och beslöt, att medelst rätte-
gång, förskaffa mig en laglig rättwisa och nö-
dig rättelse och ersättning för ett sådant li-
dande. Jag tog derföre nödiga afskrifter af fö-
reskrefne Document, och skref Swågern Jo-
nas Gustaf i Stockholm till, och, jämte det jag
underrättade honom om min dotters födelse,
förfrågade mig huru jag borde företaga och
utföra denna min tilltänkta process. Och feck
derpå följande swar.
”Tack för underrättelsen om förökelsen af

dit hus, samt den del du tager i min lycka eller
olycka! Tack äfwen för dina små tröste grun-
der; de woro ej alldeles främmande för mig. –
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Den förlust jag, eller rättare min inbillning
gjort” (se härom pag: 89. följ:) ”är stor; men
den nedtrycker mig icke. Endast medwetan-
det af brutna förbindelser, och åsidosatte plig-
ter medföra sorg och förebråelse. En mislyck -
ad förhoppning, en olycka som man ej wållat,
ett föragt som man ej förtjent medföra smärta
för ögnablicket; men ögnablicket förswinner,
och styrkan och lugnet återkommer. Utan oro
tänker jag på min fordna inbillade lycka; den
är förswunnen, men jag har i dess ställe en
wärklig: medwetandet af fylda pligter.
I den fråga, hwaruti du begärt mitt råd, är

jag i anseende till grunden, eller att man gjort
dig litet orätt, ense med dig. Först är det na-
turligt att när ersättningen för wanhäfden
grundar sig på den förmån den tillbytte jor-
den medförde, hade denna ärsättning bort
börjas från den dag då jorden tillträddes; det
will säga: wåren 1800, således hade, när lånet
af Kongl: Maj:stet medgafs år 1802. det ej bort
bewiljas till hela ersättnings Summan, utan
med så stort afdrag, som afbetalningen för
2:ne år, dem Bostäls Innehafwaren redan be-
gagnat, och bordt godtgöra. Häruti är således
först ett litet fel begångit; Men när det skedt
kan wäl saken sedan hjelpas? Kogl: Maj:st:t
har nu 1802. bewiljat, att ett Lån skulle till
hela beloppet få göras, och hemmanets då
war ande Innehafware till godo; på denna
grund är ock lånet då utlagd och afbetal-
ningar kunna ju ej ske förr än lånet är gifwit.
Det är sant, att Nordlundska Sterbhuset der -
igenom fått en procent af 3. års afbetalning,
men ehuru det skedt på din eller din efterträ-
dares bekostnad, lärer det ej kunna hjelpas,
hellst som Ni hade ingen rätt när förordnan-
det gjordes och lära få låf att wara nögda
emottaga tjensten med de förmåner den kan
haf wa. Hwad åter angår ersättningen för hö-
lador m:m: så har du en gifwen rätt både i sa-
kens natur och Consistorii bref. Men äfwen

denne rätt lärer det ej löna mö dan utsöka,
isynnerhet sedan du en gång träf fat förening
och icke förut gjort dig underrättad om den -
ne omständighet. Om nå got skulle kunna
winnas måste Syn ske af Härads Rätten, hwil-
ken du åtminstone skul le bestå, som wäl kos-
tade mera än de 40. R:D: som du på sin högd
kunde winna och N:B: huru skulle du winna
det? Icke så att du nu eller i ewighet finge nå-
gon styfwer, utan blott om du lefwer i Nio år
och har samma tjenst som nu, skulle du slippa
betala desse penningar. En rättegång skulle
således säkert medföra kostnad, men äfwen
om du wunne allt hwad du fordrade, wore det
blott en tio årig förmodan att slippa en mö-
jelig utbetalning. Min tanke är derföre: att
om du utan mycket bråk kan godwilligt få nå-
got, så tag det, men annars så tig och säg aldrig
ett ord; utan lägg blott af så mycket som ett
enda Härads Rättens protocoll skulle kosta;
anwänd dessa skillingar, att bryta upp en bit
jord på dit nya boställe; gör af första afkast-
ningen ett lika bruk, och jag lofwar dig, om
du lefwer efter 10. år, skall den sparda proto-
cols Lösen ge dig mångdubbelt hwad du kom-
mer att utbetala.”
===. – Till slut: ”Hälsa Syster Lisa; jag hop-

pas hon snart tillfrisknar! Hälsa äfwen den
minsta och alla andra små, hwilka jag snart ej
en gång wet räkning på. Din Jonas Gustaf.”
Efter en så tydlig utredning af saken, och

då gamla regeln är sann: att det är bättre fly
än illa fäkta, hwad kunde jag wäl annat än
följa Swågerns wälgrundade råd? Och alltså
teg jag och lät hela saken förfalla; ty jag insåg
tydligt, att söka återfå något af Sterbhuset
godwilligt det wore en fåfäng möda; och skul -
le endast blifwa ett nytt frö till nya förargel-
ser. Jag gjorde således min första afbetalning
i början af Maj och feck derpå Wattrangs qvit -
to, som fortsattes alla år till dess lånet till fullo
war återbetalt. 
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Swåger Edenqvist tillböd mig i bref ett wägg -
ur ”för 19. R:D: R:g:lds af följande egenskaper.
1:o Hon drages upp hwar 8:de dag, slår med
2:ne hamrar och går med mycket lätta lon.
2:do Hon wisar i trenne rum. 3:o wisar hon
datum. 4:o Secunder. 5:to slår hon qvarter.
6:to repeterar hon.” Jag feck henne mig till-
skickad såwida det tycktes wara många goda
egenskaper för så godt pris; Jag hade henne
en liten tid; men som jag fant wärket wara
alltför spädt och swagt, som i längden alldrig
skulle kunna bestå, men isynnerhet för brist
på pengar så skickade jag henne åter snart
tillbaka. 
Swåger Nils Jacobs bref innehölt blott

commissjoner och hällsningar.
Ifrån Swåger Jonas Gustaf feck jag också

ett commissions bref; men till slut skrifwer
han: ”Jag lefwer ännu så godt jag kan, fast mi -
na luftslott fallit tillhopa, som såp=bubblor.
Wänskap och förtroende.”

En eftermiddag woro wi kallade till Fällt=
Kamreren von Walter på Grisbacka på Caffe,
jämte flera andra. Efter någon tids wistelse
der kom en dreng och anhölt om, att få en
Prest med sig på Sockenbud till Holmön.
Denna gången war det Magister Wattrangs
tur att resa; men som han ogärna wille skiljas
ifrån det glada sällskapet, så började han öf-
wertala mig, att fara i hans ställe. Och som
jag tänkte: Det kan wara nästan lika mycket
hwar jag är; jag är slikt wan; det gör mig näs-
tan det samma; jag har icke mycket roligare
här eller; ty beslöt jag att resa. Jag for genast
hem och rustade mig straxt färdig och reste. 

Wid ankomsten till Säfvar fjerden, hade
ännu icke sjögräset, fräknet, rören och säf-
wen hunnit wäxa upp öfwer watten brynet,
så att wi icke hade deraf någon rättelse hwa-
rest och huru wi skulle köra i wattnet öfwer

wadet, der jag flera gångor hade kört öfwer
på en fast och stadig botten utan all fara; ty
det uppwäxta sjögräset utwiste alltid wägen,
såsom en öppen gata, der gräset af ständig
körning och hästtramp alldrig wäxte upp,
utan blott på sidorna. Således hade wi nu alls -
ingen rättelse hwarest den rätta wägen eller
der grundaste wadet war, som, då der är högt
watten, på djupaste stället går nästan öfwerst
på häst ryggen, som dock öfwerallt säkert når
botten; och man åker trygt ehuru det ser rys-
ligt ut, att så fara fram i wattnet, halft sim-
mande och halft åkande. På min tillfrågan
om drengen wäl och säkert kände huru han
borde köra? swarte han: ”Jo, jag körde här öf -
wer i dag och det geck braf;” hwarföre jag lit -
te på honom och lät honom köra. Men snart
märkte jag att det bar på tok, hwarföre jag
sade: ”det här går aldrig an; du kör för långt
uppföre.” – ”Nej” mente han: ”de sade i Ytter -
bodan, att jag skulle hål la litet åt norra si -
dan.” – Jag: ”Men du håller ju alltför långt
norr ut.” Och nästan i det sam ma började häs-
ten simma och Chaisen sjönk ned, så att jag
blef wåt i sätet, samt flöt och icke eller nådde
någon botten. Jag fruktade att Chaisen skulle
kantra öfwer ända; Men som wi suto brede-
wid hwarandra, och woro något när lika
tunga, och wi sökte med all warsamhet ba-
lancera, så stod han änteli upprätt. Och lycka
war att hästen med sin simning förmådde
draga både Chaisen och oss båda fram i watt-
net. Änteligen nådde han åter botten och wi
woro frelste; men det warade icke länge förr
än wi åter woro i sam ma wådeliga belägen-
het, och äfwen också snart för 3:dje gången;
men lyckligt wis blef wo wi, alla 3. gångorna,
på samma sätt frels te. Jag blef då något litet
misnögd på dreng en, som icke åtlydde min
warning; men jag kunde icke eller blifwa all-
deles ond på karlen, såwida jag förlitte mig
på honom, som war okunnig, och icke straxt
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tog tömmarna, som mycket bättre kände wa -
det, än han, och då hade detta aldrig händt.
Jag hade således stor orsak att tacka gud, som
nu frelste mitt lif. Det war wäl sant, att jag
just icke blef rädd för att drunkna; ty jag
hoppades kunna få tag i Chaisen om han
skulle kant ra och så blifwa hulpen; men jag
hade kunnat blifwa hel och hållen wåt och
således kunnat blifwa sjuk; men lyckligt wis
hade jag ingen känning deraf, att jag blef wåt
i sätet; ty wädret war warmt och wackert;
och dessutom hade jag benen och fötterna
torra; ty jag hölt dem öfwerst på framskär-
men, som helt litet tittade upp utur wattnet.
Allt så kan man helt oförtänkt råka i wåda
och lifsfara, blott igenom en liten oförsiktig-
het. Resan aflopp för öfrigt lyckligt och wäl
både fram och åter. När jag omtalte denna
händelse för hustrun, så blef hon förwånad
och sade: ”Du håller wäl på och försöker all
ting till dess du ligger på hafsbotten till slut;”
som altid war hennes wanliga tal när något
sådant hände.

IV. Capitlet.
Resan till Wasa.

Jag har omnämnt pagina 612. 7:de Boken bla-
det och sidan a. huru jag rodde Madame Rön -
qvist i Röbäck öfwer Umeå Elf, samt hennes
löfte, att i det stället föra mig öfwer qwarken
till och ifrån Wasa; och nu kom hon och sade
mig till: ”wi skola nu fara öfwer och den och
den dagen tro wi oss wara färdiga; så att om
Herr Magistern will följa med, så wet han
tiden och wår hagse ligger wid Tegs landet.”
Detta war mig en glad undertelse, hwarföre
jag straxt begärde Prosten Hofverbergs till-
stånd härtill, som jag straxt feck; och som jag
icke tänkte wara länge borta, så ansåg både
Herr Prosten och jag det wara onödigt att be-
gära Consistorii permission dertil, hwartill

icke eller nödig tid war öfrig. Det war wäl
icke annat än nyfikenheten, som föranlät
mig att företaga denna resan; ty jag wille se
den na Staden, som blott war 20. Mil aflägse,
och hwartill öfwerfarten ofta går så lätt och
geswint; dock tänkte jag köpa en par eller 3.
Tunnor Råg till egit behof; och då Prosten det
hörde, anmodade ock han mig, att köpa åt
honom 2. Tunnor också, det jag lofwade. Jag
afgjorde då med mina Embets bröder om mi -
na Embets syslors riktiga skötsel under min
frånwaro.
Men min hustru war ganska mycket emot

denna min resa, såsom alldeles onödig; men
det halp icke; Jag tröstade min hustru på allt
sätt; såsom: att öfwerfarten merendels war
lätt och hastig och alldeles icke farlig; Jag wille
nödwändigt se denna Stad, såsom den oss när-
maste orten af alla Österbottens Städer; och
att jag, så snart möjeligt wore, med Guds
hjelp, frisk och sund skulle återkomma. m:m:
Alltså måste hon ehuru ogärna utrusta mig
med nödiga kläder och matsäck till resan. 

På utsatt tid och ställe infant jag mig, steg om
bord den 13. och afseglade utföre Umeå Elf
och fjerd till Sikskärs sundet, der wi hwilade
öfwer natten. Wi woro 6. Personer om bord.
Skräddaren Rönqvist och hans hustru ägare
af Hagsen; Jag; Madame Rönqvists Syster,
Stralmans hustru på Östra Backen och hen-
nes halfwäxta dotter af 12 eller 13. års ål der;
samt en Jungfru, hwars namn jag har glömt,
som hade tjent hos Landshöfdingen Strom-
berg, men war nu ledig derifrån och skulle till
Wasa, för att der söka ny tjenst, och som war
hennes födelse ort; Hon war en flunsa, tjock
och illa wäxt, med intet något recommende
utseende, ej eller med några artiga manierer,
eller någon belefwenhet i tal. Hon förlorade
också derföre snart allas aktning, och blef af
de andra qwinfolken ofta beledd och gäckad.
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Den 14. seglade wi öfwer Qwarken i ganska
wackert wäder med en jämn och stilla wind,
och nästan utan all sjögång. Wi sågo Gaddens
båk på afstånd. Wi sågo också ännu något litet
isstycke här och der, hwaraf hafsluften ännu
war kall och kylig, så att goda kläder alltför
wäl behöfdes.

Omkring middagen kommo wi till Wasörar -
ne. Icke allenast inloppet war grundt, utan
också ett godt stycke utanföre syntes botten
och stenar på alla sidor; Men som hagsen låg
grundt och Rönqvist gubben ganska wäl
kände farwattnet så kom man lyckligt in i
sundet utan att stöta på någon sten. En an -
nan segelled mera öppen och djup går wäl
söderom denna skärgård till södra ändan af
Lappörarne;men han wille häldre segla igen -
om skärgården, såsom mera säkert och stillt
om något hårdare wäder skulle uppstiga.
N:B: När jag under hela denna resa talar

om kurs och wäderstreck, så sker sådant blott
efter som jag hade fattat begreppet derom i
mina tankar; det kan således möjeligen ibland
wara mindre rätt och sant träffat.
Skären i denna skärgård, äro i allmänhet

låga, hellst de söderom segelleden eller cana-
len, och dessa sträckte sig i söder och norr;
men de norrom segelleden sträckte sig i ös -
ter och wäster, äro något högre, dock knapt
något af dem öfwer 2. famnar högt; Alla be -
stå mäst af större och smärre kullersten, äro
mästedels kahla, bewäxta med några låga,
krokiga, af is och snödrifwor om wintren
nedtryckta ahlbuskar, haftörne, enbuskar och
så af andra trän.
I denna skärgård äro flere badstugor upp-

satta så till sjöfarandes som fiskares beqwäm-
lighet, en förmån, som nästan aldeles saknas i
Westerbottens skärgårdar. Som wädret still-
nade emot qwellen så togo wi i land wid en af
de större badstugor och lågo der ombord öfwer

natten. I badstugan woro några fiskare, hwil-
kas qwinnor, solbrända, mörka och osnyg-
ga, samt tjocka och flunsiga, woro ingenting
mind re än behagliga.
Dagen efter afseglade wi österut med sam -

ma goda och makliga wind. Sundena innom
skärgården, isynnerhet segelleden, när man
blott undantager det först omnämnda in -
loppet, tyckas hafwa någorlunda godt djup.
Emellan Wasörarneoch Lappörarne är ett öp-
pet fällt undantagande en eller annan liten
holme här eller der. Wi passerade förbi sist-
nämde lands norra udde och kommo på Lapp -
fjerden, en stor och bred fjerd emellan Lapp -
örarne och Finhamn. Men aldrig har jag på nå-
got ställe sett ett så orent farwatten som här,
så att wi nödgades stå på utkik öfwer hela
fjerden, för att se efter att wi icke skulle segla
på något grund eller sten. Här är således wist
icke något farwatten för större fartyg, om
icke på långt afstånd norromkring rundtom;
så att man kommer österifrån till Finhamn,
som war en god hamn. Öfwer denna fjerd war
kosan ungefär osten till syden. Här stannade
wi icke, utan som wind war gynnande, så fort-
foro wi att segla ungefär syd sydost ut först
förbi Björkö landets nordöstra udde, och sedan
förbi sundet, som åtskiljer detta land ifrån
Replott landet, hwilket sund syntes wara fullt
med små skär och klippor af samma beskaf-
fenhet som nedanföre skall beskrifwas pag:109
denna Bok: hwarefter wi åtföljde Replott lan-
det i ett farwatten som tycktes hafwa godt
djup och i början war en ganska bred fjerd
österut, som, då wi kommo förbi Replots Kyr -
ka, allt mer och mer afsmalnade, så att det
nära Replott landet slut war hellt smalt och
tycktes fortsätta sin sträckning enda fram sö-
derut emot Wasa fjerdens stora inlopp söder -
om alla skärgårdar; Men wi togo af litet före
det trångaste stället österut igenom ett trångt
och grundt, men wäl utprickadt sund; och
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fortsatte seglingen sedan sydost ut i flera
större och smärre sund till Wasa fjerden och
då den war passerat foro wi österut, söderom
Risö landetuppföre en grund allt mer och mer
afsmalnande fjerd utanföre en åmynning,
som leder till en allmän Marknadsplatts To-
byn. Men wi stannade wid en liten gård på
stranden af Risö landet. Och härmed war wår
segling för denna gången fulländad. Och det
war en Lördag, som wi hit anlände.

I denna sist beskrefna fjerd såg jag ett sätt att
fiska, som jag aldrig förr har sedt. Ifrån lan-
det hade de satt ryssja efter ryssja, såsom en
gård110 ända ut, och gård ofwanför gård; hela
fjerden uppföre, wid pass 10. famnar emellan
hwarje gård, och det ifrån båda stränderna
och midt långs efter fjerden war blott läm-
nadt en bred gata för seglare och roddare.
Detta måtte wara förmånligt; ty det är af en
gammal ärfarenhet bestyrkt sanning, att om
man skall fiska eller fånga djur, så måste man
hafwa myckenhet med bragder, såsom här,
där hwar och en wist hade 50. om icke 100.
Ryssjor; ty annars är det blott en förlorad
möda och tidspillan, emedan man nästan li-
kaså snart kan wittja många som få bragder,
hellst om wägen till stället är lång; och appa -
rencen till fångsten är mångdubbelt större.
Wi begåfwo oss straxt till Torpet, Rönqvis -

tens wanliga Härbärge under hans resor hit
och funno der ett mycket beskedligt folk allt
Swenskar. Och blef jag plaserad i en kammare
der jag sof rätt godt i förswarligt goda säng-
kläder öfwer hwad man på ett sådant ställe
kunde wänta.

Om Söndags Morgonen rustade wi oss alla att
gå till Staden, som blott war en half Mil der-
ifrån. Wi gingo öfwer en äng, som räkte ända
till Staden, som der wägen framgeck war
torr; och långs efter ängen war såsom en å,

eller rättare en kanal eller af forno ett hafs-
sund. Derinwid sågo wi en karl springa med
bössan och krypa för att skjuta sjöfoglar i
sundet. Hwarwid Madame Rönqvist sade:
”Här är ett ogudaktigt folk: på sådant sätt
firas här Sabbaten: Söndagar och helgedagar
aktas allsintet: Här springa de med bössan, sy
och skrädda och handla likasom andra dagar,
och sådant anses för ingen synd”; m:m: Och
i sanning fant jag ock samma dag, det sist-
nämnde besannat. De hade wäl icke öpp na
bodar; men så snart gudstjensten war för bi
och wid middagstiden kom den ena bonden
efter den andra, och man geck in på bo dan,
slöt dören till och handlade så lika friskt. Så-
dant war för mig högst obehagligt att se, som
med sådant icke war wan; Men hwad kunde
jag göra deråt? ty det passade icke mig, såsom
främlinge och nysskommen, att sådant åtala;
utan måste jag blunda derwid och låddes
såsom jag icke märkte det minsta.
Wi Anlände, och man ledsagade mig till

Råd= och handelsman Nils Widmark, min
Swärmors Cousin, der jag anmälte min Per-
son; hälsade ifrån alla hans Slägtingar i Wes-
terbotten, samt blef wäl emottagen, och feck
en kammare ofwanpå bryggstugan att bo uti;
Ett snygt och godt rum.
Efter att hafwa tagit frukost, geck jag i Kyr-

kan, der Nattwards ungdomen just råkade wa -
ra samlad, som samma dag skulle Confirmeras
och första gången Communiceras, hwilket jag
såg och åhörde med mycken uppbyggelse och
blödig känsla. Och i sanning: hwar och en,
som har en aldrig så liten känsla för religion
och Gudsfruktan, måste nödwändigt röras
wid slika tillfällen. En ung Prest hölt en wack -
er Predikan, hwilkens namn jag har förglömt
jag tror att han hette Stolpe Ni fallor. Om ho-
nom straxt mera; pagina 116. här nedanföre.
Under mitt wistande i Wasa gjorde jag nö-

diga visiter; först hos Rådman Widmarks
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Systrar, den ena gift med Herr Handelsman
Malander, och den andra gift med Herr Käl-
larmästaren Tegengren; och hos alla ärkände
jag uppriktigt; att jag hade begagnat det läg-
liga tillfället blott af nyfikenhet, för att hafwa
det nöjet att lära känna min Hustrus Slägting -
ar samt en gång i min lifstid bese Wasa Stad.
Och allestädes war jag wälkommen och blef
wäl emottagen och ansedd. Dock första= eller
Söndags eftermiddagen åtföljde jag mitt
wärdsfolk till en liten Landtgård, den han ha -
de kallatLiselund, efter sin unga sednare hus -
tru med hwilken han hade warit gift 2. a 3. år.
Ett ganska hyggligt par; Sjelf war Cousin Wid-
mark en städad wacker karl med werld och be-
lefwenhet, i sina bästa år; och Frun likaledes
en ganska Hyglig och wacker menniska. Lise-
lund, war belägen Nordwäst ut ifrån Staden
./2. fjerdingswäg nära Bränneriet på ett litet
wackert ställe, och promenaden dit war lagom
lång, på en god wäg, emellan åkrar och ängar.
Med sitt förra gifte hade Cousin Widmark

en enda halfwuxen dotter som lefde; qwick
och yster, som äfwen hade en leksyster lika-
dan, som hon sjelf, som wist icke hade led-
samt till sammans. Förmodeligen war denna
sednare på något sätt slägt med Cousin Wid-
mark, som nu åt dem för det närwarande,
höllt en något till åren kommen och pratsam
Sy=Mamsel, äfwen ganska artig af medel -
måt tig fägring; så att intet feltes sällskap, som
kunde roa. Med sitt sednare gifte hade han
också en liten Son, som war föräldrarnas ög-
nasten. Sjelf war han förmögen och wälbe-
hållen, så att ingenting synbart feltes i all
sjelf önskelig jordisk sällhet och lycka.

Mina öfriga visiter woro 1:o Till min Hustrus
Cousine Madame Rein, gift med en Skoma-
kare, eller förra Jungfru Lemke; om hwilken
förr är talat, och ifrån hwilken wi hade haft
flera bref; Ty fastän hon war fattig wille jag

icke derföre förakta henne. Hon war syssel-
satt med att rensa litet fisk, som hon icke
kunde lämna, och derföre blef också visiten
snart gjord.
2:o Jag geck en dag förbi ett hörnhus, då

jag hörde en röst som sade: ”Ach se Herr Ma-
gister Stenberg ifrån Umeå är här.” Härwid
tänkte jag: Hwem kan wäl känna mig här?
och såg till i detsamma ditåt, derifrån jag
hörde rösten komma; och såg en Enkefru
Snällman som för någon liten tid sedan hade
warit i Umeå Stad, hos Herr Inspetorn Holst,
då jag ännu bodde qwar i Staden. Hon hade
då bodt hos honom några weckor, antingen
hon war slägt med hans Fru, som war Apo -
thekaren Kantzaus dotter i Wasa, eller blott
annars bekant och wän med dem, och der
hade jag lärt känna henne; Denna gången
geck jag wäl gatan fram till mitt bestämda
ställe, Men sedan klädde jag mig ordenteli-
gare och gjorde henne en skyldig visite, som
blef mycket wäl ansedt och blef jag der myc-
ket wäl bemött och på det artigaste emotta-
gen. Wi språkade glättigt en god stund om
Umeå &c: hwarefter jag tog afsked och geck
bort, mycket nögd med att hafwa gjort denna
visiten.
3:o Af samma anledning hade också en Ma-

demoiselle Stenbäck, också ifrån Wasa, något
halft år bodt hos Inspector Holst i Umeå, så
att jag äfwen war med henne något bekant.
Jag wille också göra henne en visite; jag sökte
derföre upp hennes boning; men hon war icke
hemma. Jag kom åter en annan gång, då wäl
en qwinna, som jag träffade, fölgde mig in i
rummen, som woro öppna, men Mademoisel-
len war icke eller nu hemma. Rummen woro
mörka och ostädade, och tycktes wara fattig-
domens boning: med ett ord: allt föreföll mig
der obehagligt och motbjudande; jag bad då
menniskan hälsa ifrån mig, och geck min wäg;
men fant mig alldeles icke hugad att förnya
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visiten, äfwen af fruktan att lida någon torte
derföre eller något förtal; emedan jag befarade
att hon i något afseende wore illa berycktat;
jag wet icke hwarifrån denna tankan uppsteg
hos mig.
4:o Enke Fru Fluur i Umeå anmodade mig,

att i Wasa uppsöka hennes Stydotter, som war
gift med en Rector Scholæ derstädes, och
framföra wissa hälsningar till henne. Jag upp-
söckte gården och feck höra, att Frun icke war
hemma, utan rest ut ett litet stycke på landet;
Man anwiste mig, på min begäran, hennes
Mans kammare, dit jag ingick till Herr Rector
Bergsten, som tog emot mig höfligt; men som
tycktes wara något förlägen, huru han skulle
emottaga en så långwäga och alldeles okänd
främmande. Han war en skäligen gammal
man, torr, mager och skarp och alldeles efter
den gamla godärliga werlden. Hans kammare
war just en sådan, som der en gammal ungkarl
plär bo, mörk, och allt låg der huller om buller.
Jag anmälte mina hällsningar ifrån Fru Fluur
till hans Fru och bad honom framföra de
samma wid Hennes hemkomst. Och efter att
hafwa sutit och pratat en stund bad jag om
min okända hällsning till Frun, tog afsked
och geck min wäg, föga road af denna visite;
Men derföre war han, förmodeligen likafullt
en braf, god, ärlig man i botten; men visiten
förnyade jag icke.
Under min tid i Umeå war der en Guld-

smed Löfgren, icke ortens barn, som gjorde
sig allmänt känd för mindre ärlig och redlig i
sin hantering, isynnerhet för det han ofta
gjorde minderhaltigt arbete, hwarigenom
han omsider förlorade allmänhetens förtro-
ende. Denne nödgades derföre flytta derifrån
till Wasa, hwarest han nu brillerade såsom fär-
gare, och war här icke en liten man. Jag fant
wäl, att jag också hos honom hade bordt göra
en visite, såsom min fordna åhörare; men jag
kunde icke få mig dertill, blott för det jag

kände honom såsom en bedragare. Häraf ser
man hwad sensation en förlorad aktning kan
åstadkomma hos ärligt sinnade menniskor,
och hwad ett godt rykte är för en dyrbar skatt.
Kanske gjorde jag härutinnan orätt; men jag
kunde icke förmå mig dertill. Madamerna
mina rese kamrater berättade sedan wid bör-
jan af min återresa att Löfgrens hade mycket
wäntat mig. Då ångrade jag, att jag icke be-
sökte dem; icke så mycket för hans skull, som
icke mera för hans beskedliga Fru skull, om
hwilken jag icke wiste annat än godt; men det
war då förbi och kunde icke mera godtgöras.

Jag wiste icke åf någon annan Umeåbo eller
bekant, hos hwilken jag kunde göra visite;
Men en dag blef jag buden af en handtwär-
kare på barnsöhl hos honom: och jag mins
icke wist om jag icke också blef kallad till
Fadder. Han war född i Umeå ehuru jag icke
kände honom. Det war då en tydlig fölgd, att
honorera kallelsen; isynnerhet, som jag sjelf
war hedrad igenom en så: bjudning; och blef
jag der, med mycken aktning ansedd. Denne
Handtwärkarens namn har jag olyckligt wis
förglömt, som jag annars så gärna hade welat
här antekna.

Den nyss förut pag: 111: omnämde unga Pres -
ten war också här såsom officiarius wid do -
pet. Han war mycket elegant både i klädsell
och uppförande, och förekom mig, så som
wille han synas wara något betydande; eller
som man ordspråkswis säger: En Christi Ca-
vailler; Han war föröfrigit umgängsam och
pratsam, och wi språkade i hwarjehanda fö-
refallande ämnen. Men ibland annat kom
han fram med följande hellt oförwäntade
fråga: – ”Huru är det i Westerbotten, hålla
sig Presterna derstädes wid den gamla sländ-
rian ännu?” af denna så oförmodade fråga
stutsade jag likasom tillbaka, och kom mig
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icke till att synnerligen swara derpå annat än
ungefär detta: ”Jag wet just icke hwad som
kan menas med den gamla sländrian”; och
dermed blef det slut med det samtals ämnet.
Förmodeligen märkte han, att frågan icke
war mig behagelig; och jag å min sida förstod
straxt, att han war smittad af den sig widt
spridande Kantianismen och neologien; och
fant mig för ingen del hugad att fortsätta ett
sådant ämne, så mycket mindre som min
bättre tanke om honom till en god del ned-
stämdes; och tänkte wid mig sjelf: sådant
kan anstå dig att fråga såsom en Christi Ca-
vailler, som du tyckes wara. Också blef han
icke långwarig i Wasa, som han förmodeli-
gen trodde, icke war för honom ett nog wär-
digt ställe; utan feck jag efter ett eller 2. år
höra, att han hade rest till Stockholm och
fått en Prestatjenst derstädes i Stora werl-
den, som bättre anstod en sådan man.
Föröfrigit roade jag mig och anwände min

tid på föjande sätt.

De första dagarna beslöt jag att gå ut och se
mig omkring något litet, så wäl i Staden som
utom honom åt alla håll. När Cousin Wid-
mark det hörde sade han: ”Nej Cousin, wän -
ta blott en liten stund, jag får i någon, som
följer honom så är det bättre; såsom främ-
mande här så kan han icke så wäl söka sig
fram allena.” En sådan artighet war för stor
för att kunna af mig afslås; jag tackade med
tillägg, att sådant wore öfwerflödigt; jag skul -
le wäl söka mig fram allena; Men han tillät
det icke; utan skickade efter en något ung
Herre wid HofRätten. Wi promenerade hit
och dit och när wi kommo till Bränneriet
fingo wi höra att elden war lös nere wid
hamn eller Stadens sjöbodar; och ehuru det
war nära ./4. Mil, beslöto wi ändock att gå dit;
och folket sprungo hoptals förbi oss. När wi
ankommo, war all fara förbi. Elden hade fat-

tat i en kokande beckgryta, och då det redan
brinnande brädskulet omkring henne hant
rifwas ned war elden lätt släkt; och lyckligt-
wis war stället så pass afskildt ifrån andra hus,
som också bidrog till snar släckning, och wi
begåfwo oss hemåt. En annan dag gingo wi
åt ett annat håll, och om jag mins rätt så
följde han mig att bese HofRättshuset, som
på framsidan præsenterar sig ganska wackert;
och det lilla torget framföre med sina granna
alleer å ömsesidor, samt fordna Residensets
wackra trägård midt framföre förhöjde ej
litet husets fägring; Jag besåg också rummen
inwändigt i båda wåningarna, och de redan
der samlade porträten af President och Hof-
Rätts Råder. m:m: Denna Herrns namn har
jag också glömt, såsom många andras nu på
min ålderdom. Ehuru jag war Cousin Wid-
mark högst förbunden för denna hans höf-
lighet, hade jag dock häldre önskatt, att få gå
ensamt; ty jag war af beledsagaren i så måtto
beswärad, att jag icke kunde botanicera
såsom jag önskade, och springa åt alla håll; 
Det war sant: Flora hade knapt ännu hun-

nit mera än utbreda sitt gröna täcke öfwer
marken, så att blommor woro rara; men jag
önskade ändock se hwilka som här kunde fin-
nas; och sådant kunde wist icke roa min Herr
Ledsagare.

En annan dag gjorde jag mig underrättad, åt
hwad håll Stadens Kyrkogård eller begraf-
nings platts war belägen, och feck höra, att
den låg något utom Staden. Jag började då
wandra ditåt; men hant icke långt förrän min
ledsagare åter infant sig emot min önskan; ty
jag trodde mig nu få promenera allena i all
frihet; Jag lät dock icke märka mig, utan an -
såg med tacksamhet hans wälwilja, hellst jag
nu åter fann att han war till mig sänd af Cou-
sin Widmark. Wi gingo genast till Kyrkogår-
den, som wisligen war wald på en öppen sand

1805. 
Junius.

Mina tidsfördrif. 

118. 
1805. 

Junius.

119. 
1805. 
Junius.

Kyrkogården.

386

Inl. PSL bok 8_PSL 4  2016-05-09  21:22  Sida 386



kulle, och kringstängd med ett staket eller
plank; Men hwad som hellt och hållet wan -
prydde och gjorde den annars goda inrätt-
ningen obehaglig att påse, war att detta sta -
ket war uppsatt stycketals en liten bit af
hwar och en Stadens Inwånare, utan all plan
eller öfwerenstämmelse; så att den ena biten
deraf war hög och den andra låg; den ena ha -
de den formen, och den andra en annan;
somt war måladt och somt icke; ja somt war
nedruttnadt och omkullfallit; hwaraf utseen-
det war brokigt, obehagligt att påse och utan
all smak, som dock hade bordt wara första
wilkoret wid en sådan allmän och offentelig
inrättning; hwilket jag också lät min Herr
Ledsagare förstå, som också gillade min tan -
ka i detta fall.
Derifrån wände wi åter samma wäg till-

baka; och när wi nalkades Staden föreslog min
ledsagare att wi skulle i Prestegården besöka
adjuncten derstädes, den nyss förut omtalte
unga Presten, som wi ock wärkstälte. Preste -
går den ligger straxt norrom Staden. Här
drögde wi icke länge; utan gingo hem ef ter en
stunds samtal.

Efter denna stund wandrade jag alltid allena
i all min frihet. Jag får anmärka, att oaktat
jag och min Följeslagare så mycket wandrade
och pratade tillsamman, så kunde wi ändock
alldrig komma till något rätt förtroligt och
lifligt umgänge med hwarannan; jag wet
icke hwarföre; besynnerligt är det, som jag
flera gånger har erfarit, att med den ena
främligen är man snart sagt genast förtro-
gen, men med den andra fordras flera år der-
till, oaktat man nästan dageligen umgås med
hwarandra. Sådant lärer häröra af olika tän-
kesätt och själarnas olika känslor och böjel-
ser, som gör, att de icke kunna närma sig till
hwarandra. Alltså är jag öfwertygad, att min
Ledsagare likaså litet saknade mig, som jag

honom; ty wår conversation, oaktat allt mitt
bemödande, blef dock aldrig rätt liflig; utan
war altid något torr; och jag tror icke eller,
att jag någonsin hälsade på honom, så widt
jag kan ärindra mig.

Dagen efter, geck jag ensam ut till begraf-
nings platsen, igenomläste der alla grafskrif-
ter på grafstenar eller grafkors; ty på hwarje
graf war altid ett sådant kors. Dessa skrifter
woro större delen platta och enformiga, med
början: Här hwilar &c: Här ligger &c: Men
somliga woro wäl träffade och naiva. Det
fordrades tid, att igenomse alla dessa, så att
jag ej hant göra långa excursioner åt sidorna
af wägen, för att söka örter, och ganska få så-
dana woro här till finnandes; emedan år-
gången detta år war nog sen.

I Dessa dagar hölts här officers möte på
Bränneri gården, hwarföre jag några gånger
geck dit att se derpå. Här såg jag hwad jag
förr aldrig hade sett; nemligen exercice med
något långa stänger, då en man hölt i hwar-
dera änden af stången; och då alla stänger
stäldes i linea, så förestälde stängerna Troup-
pens divisioner och plutoner hwarmed de
swängde och gjorde wändningar, som såg
rätt artigt ut; ty häri rögde sig äfwen mate-
matik, då åtskilliga figurer dermedelst for-
merades.111 Något derifrån öfwade sig trum -
slagarena 4. a 5. stycken, hwilka, undanta-
gande en, wist icke gingo upp emot Umeå
Trumslagarena i konsten.

En af dessa officerare, en Löjtnant v: Essen
bodde också Hos Rådman Widmark. hwilken
en dag, när samtalet war om min Resa, och
jag hade yttrat mig, att min Hustru war emot
denna min resa &c: så sade han: ”om jag wore
gift, så aldrig skulle jag wåga så resa, och så
långt ifrån min hustru, som Herr Com mi -
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nistern har gjort, åtminstone icke otwungen;
utan antingen blefwe jag hemma hos Henne
eller också skulle hon följa med mig;” och när
alla nyfiket frågade, eller skul le willa fråga:
”hwarföre det?” så swarte han: ”Jag säger upp -
riktigt och bekänner min swag het, och jag
känner mig noga i den delen; jag skulle älska
min hustru för högt för, att kunna engång
fördraga den minsta tanka om någon hennes
glömska för mig, ja den minsta hennes wän-
liga blick eller ord till någon annan Man,
skul le uptända en rasande swartsjuka i mitt
bröst; och frånwarande skulle tankan härom,
eller om alla möjligheter blifwa mig en helf -
wetes plåga.” &c: Och när Fruntimmerna in-
wände: ”kors bewars; Herr Löjtnanten kan
wäl icke wara så oförnuftig, eller alfwarsamt
tänka hwad han nu har sagt; skall man icke
kuna tro sin maka om dygd och tillgifwenhet,
då hon älskar honom? Och hwilket Fruntim-
mer, menar han, skulle wäl wilja gifta sig med
honom, om hon känner honom för en så -
dan?” – ”Ja” fortfor han: ”just derföre tror jag
aldrig, att jag någonsin wågar gifta mig, af
fruktan att göra ett beskedligt och oskyldigt
Fruntimmer högst olyckligt och mig sjelf
med; ty jag känner mig sjelf: då jag nu icke
kan fördraga, att en annan ser på en flicka,
som jag älskar, då jag ännu icke har någon
rätt till henne; hwad skall det då icke blifwa,
då hon wore min trolofwade eller min hus-
t ru?” m:m. – Ach tänkte jag: jag hafwer wäl
också warit swag och swartsjuk, emot min
hustru; hwarom förut nog anfört är; men
alldrig har jag wäl gått alldeles så långt. Det -
ta hans tal härom war mig en spegel och war-
ning; att åtminstone hädanefter taga mig till
wara för en sådan swaghet; och jag kan heligt
försäkra, att under hela denna min resa, hade
jag icke den minsta känning af swartsjukan;
Ty nu mera hade jag fattat fullkomligt för-
troende till Hennes försäkringar och löften,

och kunde således full komligt trygga mig wid
hen nes dygd; och af denna öfwertygelsen
mådde jag ganska wäl, och wiste åf ingen plå -
ga i detta afseendet.

Sedan geck jag en dag ned till Risö Torpet för
att höra efter, huru snart mitt rese sällskap
kunde blifwa färdiga till hemresan; och feck
det swar att de till Fredagen trodde sig hinna
blifwa resfärdiga; dock skulle jag få säkrare
bud derom när de sjelfwa wiste det.

Wid återgåendet till Staden, föll det mig in
att bese Risö skogen, dells för ombytet skull;
men isynnerhet för att söka örter der; ty lan-
det war lågt utom några små kullar längst sö-
derut. Hwad jag sökte fann jag alldeles icke,
men wäl ett det oländigaste land, som jag nå-
gonsin har sedt. Skogen högst risig och näs-
tan oigenomträngelig, och dertill med full
med en myckenhet sten, så ihopaföst och
hå ligt emellan dem, att jag hade all möda, att
leta mig fram derigenom, ehuru wan jag war
att gå i skogar. Stenarna woro icke små eller
kullersten, såsom i Wästerbotten; utan stora
som hölador, badstugor, qwarnhus, wagnar,
större och mindre skåp, &c: Jag hade wäl fö-
resatt mig, att igenomwandra landet långsef-
ter norrut, allt till Hamn= eller Sjöbowägen,
troendes, att landet snart skulle blifwa jäm-
nare; men när det fortfor att wara det sam -
ma, så måste jag söka mig genast fram till
Staden och råkte komma fram på ängen, just
der wägen krökte sig öfwer äng en och ka-
nalbron till Tullporten. Och som jag ännu
hade tid qwar, så geck jag till Kastelholm,
som fordom hade warit ett litet Kastel, och
sedan Landshöfdinge säte; men war nu allt
till grunden raserad, och sten anwänd till nya
Hofrätts husetts uppbyggande. Och som
stället war en 2. a 3. famnar hög rundaktig
kulle, som hade ett fritt och wack ert läge åt
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alla sidor, så undrade jag högeligen, hwarföre
icke HofRätts huset också sattes här; som då
hade warit en dubbell prydnad för Staden,
och warit på afstånd synbart ifrån alla håll,
och dertill med haft den fordna wackra
Landshöfdinge trägården tätt österom sig,
som ännu war i full ordning. Men nu är det
bortgömd backom en liten berg kulle, och
kan ej synas i sin fägring förr än man kom-
mer midtföre dess fasade. Man kan wäl icke
derwid haft den lumpna hushållnings idéen,
att bespara kostnaden af lika fägring på alla
dess sidor, som då warit nödwändig; men på
sitt nya ställe behöfdes blott framsidan fäjas
grann. Under samma wandring besåg jag
också den nyssnämnde trägården, som till
fulla sommaren lofwade blifwa rätt wacker.
Belägenheten utom Staden åt norra och
wästra sidan, (österut kom jag icke att
wandra) tycktes öfwerallt wara likadan som
Risö landets; fullt med stora stenar, der icke
åkrar eller ängar woro, hwilka dock häråt
woro snäfwa. Landet något litet österom Sta-
den och hela Österbotten, utom wid hafsud-
darna, skall wara lågt, mycket fruktbärande,
slätt och jämt och knapt skall der finnas
någon enda sten.

Nu war tiden inne, att höra mig om hwarest
jag skulle få köpa några Tunnor Råg och feck
anwisning på en Krono Uppbördsman, den
jag uppsökte och feck lof att komma till
Bränneri magazinet till en wiss timma på ef-
termiddagen. Men nu hade jag alls inga säck -
ar, emedan jag wid resan hem ifrån trodde
mig i Wasa få köpa säckar nog; men ty wärr,
här fans inga säckar att få köpa. Det war då
ingen annan utwäg öfrig, än att bönfalla hos
Cousin Widmark om nödiga säkar, dem han
war så god att lämna mig till låns; jag bad om
att få betala dem; men han wille det icke,
utan påstod att få dem tillbaka sända till hös-

ten. Dess utom lånte jag också litet peng ar af
honom, såwida jag hade i mindre mån deraf
till Rågen; och dertill med war han så heder-
lig att lämna mig både häst och dreng; för att
nedforsla Rågen till Risö Torpet och skaffa
honom om bord på Hagsen. På utsatt timma
infant jag mig på Bränneriet och köp te 4.
Tunnor Råg för 7. R:D: Tunnan, och ha de
gärna tagit mera, efter det war så godt köp,
om jag blott hade haft pengar och säck ar;
men ty wärre, sådant hade jag icke i handom. 
Nu feck jag också bud at infinna mig och

wara resefärdig till dagen efter, eller Fredagen
på eftermiddagen. Jag gjorde derföre mina
skyldiga afskeds visiter hos Slägtingarna. Och
till slut tog jag afsked i huset med all tamsam-
hets känsla; Och Fru Widmark hade utrustat
mig med en god matsäck, en butelj öhl och
en skön kalfstek till resekost; så att jag så
länge jag lefwer, alltid skall betyga min tack-
samhet för all deras utmärkta godhet emot
mig, som war af dem okänd, och ändock blef
så wäl och med så mycken godhet emottagen
och bemött. Och derefter infant jag mig på
Risö Torpet. 

Sent på qwellen stego wi änteligen ombord,
och det war mera någon liten medström,
som hjelpte oss fram än något wäder; och wi
hunno ej wäl förbi Risölandet, än det blef
nästan stilla lugnet; dock drog seglet så pass,
att wi skredo helt sagta fram öfwer Wasa
Fjerden till tjärbodarne, der wi fästade oss
wid en brygga. Wårt rese Sälskap war nu pre-
cist det samma, som wid hitresan, äfwen den
pag: 106. omtalte Jungfrun, som i Wasa icke
hade fått sig någon tjenst; och derföre bedt
Madame Rönqvist att få följa tillbaka; och
som jag minst tyckte om, eller swårligen
kunde fördraga; dock feck jag lof att äfwen
tola henne, såsom alla andra obehagliga
menniskor, hwars sällskap man ofta, under
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wandringen igenom lifwet, måste fördraga.

Så snart wi hade kommit förbi Risöudden så
feck jag se 3. a 4. båtar här och der mitt på
fjerden, som tyktes icke komma åf fläcken,
men wände sig ändock än hit och än dit, och
i hwilka några personer i hwarje båt tycktes
ständigt wara sysselsatta; men utan att den
ena båten hade något samband med den
andra. Detta war för mig något nytt och
owant; ty frågade jag Rönqvists Gubben helt
nyfiket, hwad sådant wille betyda, och feck
till swar: ”De hålla på att draga not.” – Jag in-
wände: ”Huru kunna de wäl draga not mitt
på fjerden?” ”Jo” fortfor han: ”de draga Ring-
not.” Och på min fråga: huru sådant tillgick?
samt huru en sådan not war stäld, feck jag
blott till swar att noten kastades ut i en ring
rundt omkring och draga de henne in i bå -
ten. Men om allt det öfriga kunde han icke
gifwa mig den minsta underrättelse, så litet
nyfiken hade han warit, som i all sin tid hade
farit här och ändock hade han icke gjort sig
härom kunnig; Blott det kunde han tillägga,
att såwida stränderna här äro så steniga och
orena, att ingen not kan dragas till lands, så
bruka de här Ringnoten mitt på fjerden i det
stället. Under farten till tjärbodarne foro wi
något nära förbi en af dessa båtar då jag, af
hwad jag såg, något så när kunde sluta till
hela tillställningen, hwarom straxt nedan-
före mera. 

Flera gångor hade jag ångrat, under hitresan
twå ting. 1:o Att jag icke hade tagit min Lilla
båt med mig på denna resan; ty gubben hade
icke den minsta julle, så att man dermed ha -
de kunnat komma till lands om man hade
welat; utan han sökte landet med sin hagse
der han kom så åt, och han kände det möjligt
wara. 2:o Att jag icke hade tagit 2, a 3, styck -
en nät med mig; då wi lågo stilla om nätter -

na, så hade wi kunnat få någon kokfisk då
och da; men aldrig saknade jag båten så myc-
ket som wid detta tillfället; ty jag hade så
gärna welat fara till Ringnoten för att se och
lära känna hela dess inrättning; men nu war
det mig omöjligt att kunna komma dit; ty
wid tjärbodarne fans icke eller någon enda
båt. Klåckan war 11. när wi hit anlände wid
pass 1. fjerndel ifrån Risö Torpet, och jag
nödgades taga mitt sängkläds bylte och bäd -
da åt mig på golfwet i en af tjärbodarne så
godt jag kunde; der jag sof hela natten skäli-
gen godt.
Morgonen derpå hellt bitida woro wi ute

för att kunna begagna den lilla wind som
blåste och som war likaså maklig som qwellen
förut, så mycket att det syntes wi skredo fram.
Ännu höllo de på att draga sin Ringnot, och
jag bad Gubben Rönqvist att styra så nära den
närmaste noten, som möjligt war, det han
också gjorde. En annan båt hade slutat warpet
honom ropte wi åt, att han skulle ro till oss
och han kom. Wi begärde att få köpa litet fisk
af dem, men de hade fått nog litet, åtmin-
stone hwad för oss synbart war, som lärer wa-
rit sista warpets fång; och smått slag af diverse
sorter fisk och äfwen någon strömming
ibland, det wi köpte. Nu hade de sin not i bå-
ten lagd, så att jag icke kunde se dess inrätt-
ning; och af deras swar på mina frågor, feck
jag ock en ofullkomlig kunskap derom; Men
till deras tjenst, som torde önska att inrätta
en sådan not, der den wore nyttig att hafwa,
så will jag här uppgifwa dess inrättning och
bruk, så widt jag den förstod, och enligt de
begrepp som jag fattade derom; och den som
önskar derom säkrare underrättelse, må sjelf
correspondera derom med någon kännare de-
raf på stället, eller ock skaffa sig derifrån en
man, som wäl förstår att inrätta den samma.
I medlertid må följande passera.
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Ringnotens beskrifning.
Noten har blott en enda arm, wid hwars

ena ända kilens ena sida är fästad, så at kilen
är ytterst; wid kilens andra sida är en så lång
stång fästad, som räcker ifrån botten och wäl
uppom wattnet, och i hwars nedre ända är
fästad en lagom stor sten, som håller stångens
ända ständigt wid botten men dock låter dra -
ga sig af stället på botten. Om denna stången
är omedelbarligen fästad wid kylens yttre
kant, eller om emellan den och stången är nå-
gon 1. a 2. alnars arm, wet jag icke. Stång en
med kilen kastas först ut; N:B: kilens stentel
bör wara behörigen stenad, såsom ock hela
noten. Sedan kastas armen så länge han räc-
ker i en stor rundel eller ring; når han då icke
allt till stången, så är förmodeligen ett rep fäs-
tat wid ändan af armen, som kastas ut, och
hwarmed man ror ända till stången. Der stäl-
les båten twärt öfwer ingången af kilen, med
ena sidan wänd inåt den gjorda stora rundeln,
hwarefter ändan af stången tages förbi den
ena båtstäfwen, dock utan att lyftas ifrån bot-
ten, till inre sidan af båten, der hon fastbindes
wid båtsuden nära den ena båt stäfwen; på
samma sätt, tages flårtelen112 af kilens andra
sida eller af ändan af armen, för bi den andra
båtstäfwen till indre sidan af båten, der äf-
wen den fastbindes wid båtsuden, dock så
långt emellan denna bindning och stångens,
att kilens öppning under båten derigenom
blir lagomt utspändt. Och så börjar man draga
in i båten först repet och sedan noten, men
hellt sagta. Den ena drager flår telen och den
andra stentelen; men denne sednare har en 5.
qwarters käpp med en trissa på ändan, eller
en så kallad bitkel hwarmed han då och då
pulsar i wattnet, för att skräma fisken åt an-
dra sidan, att han icke må gå bort under telen,
som igenom dragningen lyftes ifrån botten.
Under dragningen håller sig altid båten inåt
ringen, hwarigenom kilen går under båten

och håller sig utwidgadd bakom honom ige-
nom wattnets motstånd. Båten håller sig ald-
rig på samma ställe, utan avancerar, allt efter
som noten eller kilen mer eller mindre håller
igen i botten till exempel: om båten först är
söderom ringen är han ibland österom &c:
När ringen blir liten och fisken ser sig stängd,
rusar han under båten i den öppna kilen. Man
fortfar att draga tills noten eller armen blir
all, då kilens stentel hastigt ryckes upp ifrån
botten och in i båten, hwarefter både stången
och not ändan lossas ifrån båten och kilen
drages såsom en säck in i båten.

Samma dag hunno wi ej längre med wår seg-
ling än till litet förbi Brändön wid pass 1 ./2
Mil ifrå Wasa sjöbodar. Här togo wi i land
sent om qwellen wid en udde; och bäddade
åt oss på landet. Men jag hant föga mer än
lägga mig förr än det började falla några rägn
droppar. Och som jag icke wille ligga i räg-
net, så wäl för mig sjelf, som för sängklä-
derna skull, så sade jag: ”goda wänner: lätt
oss gå i ladan, som är här straxt bredewid
och lägga oss, så hafwa wi tak öfwer oss”; jag
tog så mina sängkläder, min kudd och fäll,
samt min gamla Lapprock till underlag och
bäddade åt mig på hårda golfwet längst in i
ladan, så godt jag kunde; ty i kajutan på hag-
sen wille jag icke eller ligga, ty der war så
trångt &c: Men ingen af de andra kom efter
mig, utom den omtalta jungfrun som fölgde
med oss bäddade åt sig just under och inwid
dörren; ty som rägnet genast upphörde, så
aktade de andra det icke wara nödigt att flyt -
ta; dock förtröt det mig något litet att icke
de andra äfwen flyttade med till ladan, och
jungfrun hade i det stället alltförwäl fått wa -
ra borta; ty jag tänkte: nu skola de utan twif-
wel hafwa beswär att prata och gissa om oss
allahanda och huru wi ligga här på twå man
hand; men det må så wara; äro de mycket
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sjuka och nyfikna, så måga de komma och
kuxsa på oss huru wi ligga, så må de då få till-
fredsställa sin nyfikenhet och åtminstone, få
se huru wi ligga här; jag långtt in i ladan och
hon under dörrn. Men att sjelf åter flytta ut
igen dels iddes jag icke och dels fruktade jag
att det åter torde börja rägna. Jag låg således
qwar och sof på en så hård bädd så godt jag
kunde. Men om de gjorde sig mödan att
komma och se huru wi lågo wet jag icke; ej
eller hörde jag sedan ett enda ord skämt här -
om, utan allt war tyst.
Dagen efter eller den 23. war söndag; och

som wi icke hade wind, så hölt jag på före-
middagen en kort bönstund för Sällskapet.
Det war först middagstiden som wi änteligen
fingo en swag wind, hwarmed wi seglade en
half mil till sundet, som utgör inloppet ifrån
Replot fjerden; och här måste wi åter stanna
för bristande wind. Och som jag feck höra,
att ett litet stycke på Landet, en nätt ./2 fjern-
del, war en by Westby eller Westerby kallad;
ty öfwertalte jag en af Madamerna att följa
mig dit för att köpa mjölk i min toma mjölk -
flaska, som också lyckades. Wid återgåendet
derifrån war inwid wägen en liten myraktig
fläck af en gårdstomts wid, der en af mig
okänd mindre fogel, förmodeligen af wadare
slägtet flög och skrek och pep mycket, den
jag gärna hade önskat få se; men han war så
rädd att det war omöjeligt oaktat jag mycket
lurade på honom; icke eller kunde jag finna
hans ägg eller ungar; ty måste jag lämna ho-
nom i fred.

Wid ankomsten till hagsen war der en man
af circa 30. års ålder, som satt der. Jag frågte
då hwem han wore och hwad han kunde
wilja? Och feck af Madamerna det swar, att
han war en halfgalen enfaldig man, ifrån
Westerby, som gärna passade på resande, för
att få någon styfwer eller tobak bit. &c: Han

satt länge och pratade hos oss på sitt wis; och
efter någon stund hade han farit bort med
sin lilla båt utan att jag märkte det; men han
kom snart igen åter och hade med sig några
abborrar, och på tilfrågan huru han, på så
kort stund hade fått dem? swarade han: att
han hade fått dem i ryssjor. Han bjöd ut fis-
karna till salu åt oss; men de andra wille icke
köpa dem, det jag nog undrade på; och tänk -
te: wilja icke de köpa, så köper wäl jag, och
gaf honom hwad han begärde för wid pass 2.
marker, hwarefter jag anmodade någon af
Sällskapet att rensa fiskarna åt mig, som
skedde. Då först sade Gubben Rönqvist och
Madamerna åt mig hurudan karlen war;
nemligen: ”Han är en tjuf, som brukar wittja
andras fiskewånor för att sälja åt resande” &c:
Denna underrättelsen kom så högst oförwän-
tad så att jag blef så flat, skamlig och stum,
att jag icke kunde säga ett ord, hwarken åt
dem eller åt karlen, som jag merendels alltid
blir när jag blir så der oförtänkt förbluffad.
Ty jag kunde icke komma ihåg, eller ens fö-
reställa mig annat än att han hade wittjat
egna bragder, eller att han af sina anhöriga
war utskickad dertill; men att härwid någon
oärlighet war passerad, kunde jag icke på
1000:de Mil ens föreställa mig. Ach tänkte
jag: hwarföre sade de icke för mig sådant i
rättan tid, så hade jag wist aldrig köpt fisken;
och nu är han rensad; och ärligt och i oskuld
har jag köpt honom, och kunde således icke
eller nu återlämna honom fisken och åter-
taga penningarne; ty gärna wille jag hafwa
fisken, den jag så mycket tyckte om, och
isynnerhet af den orsak, att jag tänkte, om
hemresan går så långsamt som hittils, så tor -
de mitt mat förråd i förtid blifwa alt; ty är det
för mig en nödwändighet att i tid få öka på
matsäcken något litet. Alltså feck sa ken wara
sådan den nu war. 
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Sent på qwellen samma dag fingo wi änteli-
gen wind, och seglade öfwer Replott fjerden
som är 2. Mil lång och ökades wädret och
sjögången hellst på fjerdens stora fällt eller
bredd längst norr. Dock som wi hade fördi-
wind, så geck farten hurtigt och utan all fara,
och hagsen rullade utför wågorna såsom gos-
sarnas kälkar utföre stora isbelupna backar;
så att klåckan 11. woro wi i Finnhamn, der wi
i alla fall måste stanna emedan härifrån ford-
rades en annan wind. Wi togo derföre i land
midtföre badstugan, i hwilken wi lågo om
natten.
Den 24. eller Midsommar dagen war gans -

ka kall, en fullkomlig winter dag; wind war
nordlig och mot. Jag hölt för sällskapet en li-
ten bön stund, och föröfrigit woro wi glada
att få ligga i badstugan i skydd för den kalla
nordliga blåsten hela dagen och den påföl-
jande natten. 

Den 25. blåste wäl samma wäder men icke så
hårdt; att dermed segla till Wasörarna war
omöjeligt; men nu wäktes frågan, om wi der-
med möjeligen skulle kunna komma till
Björkö hamn eller sjöbodar? hwartill tycktes
wara en liten sträckbog, såwida landet, sedan
man komme wäl ut igenom sundet, tycktes
något litet gifwa sig unnan. Såwida wi alla
woro ledsna att ligga längre i Finnhamn, så
woro wi alla hugade att wåga försöket; ty att
få komma till byn och folk hade för oss warit
wida förmonligare. Och jag war ock den som
mäst rådde härtill, hellst afståndet sades wara
föga mer än ./2. Mil. Det war endast Madame
Rönqvist, som war häremot; Men wi öfwer-
talte Gubben, som beslöt att före taga afre-
san. Wi gingo ut igenom det smala lilla
sundet, som skiljer skäret ifrån Björkölandets
nord östra udde, såsom mycket genare än at
fara österomkring skäret igenom det rätta ut-
loppet, hwilket icke eller hade warit möjeligt;

ty wädret war nästan bus emot. Det om-
nämnda lilla sundet war wäl grundt; men
som hagsen icke låg djupt, icke eller war las-
tad med annat än circa 20. a 30. större och
mindre swin, så trodde gubben att det wäl
skulle kunna flyta igenom. Sundet syntes för
ögat wara grundare än det wärkeligen war, ty
botten och stenar syntes öfwerallt. När Ma-
dame Rönqvist det såg, lät hon höra sin höga
alfwarsamma stämma. Jag hade förr hört
sägas att hon war ellack utaf sig, och under
denna resan feck jag flera gångor höra weder-
mälet deraf; Hon war fulltut Greta Hus-
bonde,113 och Gubben war god och tyst och
war nögd med allt utan att swa ra henne ett
enda ord. Hon kinkade ibland öfwer det min-
sta och ofta utan rimm och reson; isynnerhet
när wi skulle taga land, då hagsen icke det
minsta skulle få stöta emot landet eller bot-
ten, likasom han hade warit sammansatt
blott af äggskal; hwarföre jag också ibland
tänkte: Hwarföre består du dig då icke en
liten julle på sådana resor, så behöfde du icke
sönderstöta din hagse emot landet; utan då
finge han ligga för ankar på flott watten. Nu
då hon såg sundet lysa så grundt utbrast hon
med en hotande stämma: ”Om Ni nu segla
sönder min hagse, så skall Ni bara få höra
mig.” Detta kunde ej annat än förarga mig;
men jag teg hellt stilla härwid nu såsom
också förr. Jag hade wist mång en gång upp
mun att swara henne såsom hon förtjente;
Men såwida det war första gången som jag
reste här fram och icke kände farwattnen,
eller ställena eller landenas lägen till hwa-
randra, eller hwilken wind, som fordrades på
hwart ställe &c: så wille jag icke gifwa mig i
delo med henne; men komme wi att färdas
der jag war likaså kännare som hon, så satte
jag mig före att icke tåla hennes impertinen-
cer; men nu tänk te jag kan hon möjeligen
ibland hafwa rätt, derföre är det bäst jag tiger.
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Farten igenom sundet geck ganska lycklig,
och gumman blef sedan ganska nyter och
nögd. Men wind war knappare för oss när wi
kommo ut, än som han syntes oss då wi woro
i hamn och dertill med war han för matt, så
att hagsen sköt föga fart, och landet och
sten grundena hade wi helt nära på sidan af
oss, så att det war fara wärdt, att blifwa
drifna på strand eller de utskjutande uddar -
ne, så att jag såg, att gumman denna gång en
hade rätt, och war klok nog att icke wilja gå
utur hamnen; och i sanning: wår belägenhet
war wådelig; ty jag insåg alltför wäl; att om
wädret aldrig så litet hade tilltagit med
någon alfwarsamhet så hade wi legat på
strand och warit olyckliga; men sådant lät jag
ingen märka, utan gjorde mig munter, och
uppmutrade äfwen de andra. Det war således
ej annat råd för oss än att fortfara ständigt
med rodden. Wi fattade derföre raskt de sto -
ra tunga årorna, och wi rodde (under munter
sång för att ro tillika,) allt hwad wi förmåd -
de. Men detta war ett ganska swårt arbete,
och Hagsen skred icke dess mindre ganska
långsamt fram; dock kommo wi omsider
förbi den ena udden efter den andra; under
ständig längtan och önskan: om wi ändock
snart hade hunnit midtföre den och den
sten! eller förbi den eller den udden! Wår
Jungfru feck också låf att ro; men det war ej
länge förr än hon började knota och lät mär -
ka, att ett sådant arbete kostade för mycket
på för henne. Då började Madamer na göra
gäck af henne och beskratta hen ne sägandes
derjämte, att hon wäl hade tid att arbeta hon
som wi alla andra; och jag för min del tillade:
”Hörpå Jungfru: här du ger intet att wara lat
och fin nu, utan här gäller att arbeta allt
hwad man förmår: Och då hon ser, att jag
och andra ro allt hwad wi för må, så måste
hon också ro; ty ingen får wara förnäm till
sjös; derföre tag wackert igen sin åra, så

framt hon icke will förgås här på strand; och
i det fallet kan det wara lika mycket när det
sker; ty hoppa nu så gärna straxt i sjön och
spring i land om hon kan, så slipper hon ro.”
Då skämdes hon åf och måtte taga igen sin
åra, fast under mycket knot, hwilket gjorde,
att hon så mycket mindre blef ynkad. I med-
lertid, war Madame Rön qvist nögd och glad,
och lät icke mera höra något misnöje öfwer
wår oförnuftiga utfart; förmodeligen insåg
hon icke all den fara i hwiken wi swäfwade
om, wädret hade förökt sig, eller blott ett
halft streck wändt sig mera emot. Änteligen
började landet litet mera gifwa sig undan;
men wi woro också i samma mån utmattade,
och rodden feck derföre icke upphöra; och
allt eftersom wi lämnade någon liten udde
bakom oss så wäx te wårt hopp om att omsi-
der winna seger; ty wi hade åtminstone der -
igenom fått ./2. wäderstreks förbättring,114 så
at farten började något ökas fastän nästan
omärkeligt. Omsider wunno wi ändamålet,
så att wi kommo till Björkö sjöbodarne klåck -
 an wid pass 9. på morgonen. Och som jag
under rodden tog i med största nit och yt-
tersta krafter, kanske framför alla andra, så
war jag så trött och feck så ondt i armarna
att jag tyckte att mina öfre armar wille gå åf;
jag feck dock icke hwila många årtag, utan
måste åter straxt begynna igen. Detta gjorde
att jag blef ytterst trött; och det första jag
gjorde, sedan jag kom på landet, war att
kasta mig på gröna marken med hufwudet
på en sten, der jag wände mig i solskenet och
sökte, att få sofwa något; men war också der-
till nästan för trött. 
Efter en timma wid pass blef jag uppwäkt

af Madame Stralman, som bad mig gå upp till
Björkö by, samt gaf mig anwisning hwarest
hennes Swärfar Stralman bodde (en afskedad
Soldat, som ifrån Teg i Umeå hade flyttat hit,
och den äfwen jag kände ifrån barna åren) ”så
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får Herr Magistern”, sade hon, ”der i lilla kam-
maren sofwa och hwila bättre än här på jord-
backen;” jag geck så dit och fick lägga mig i en
liten kammare, der jag sof rätt godt, och då jag
waknade feck jag mat, så att jag war wäl belå-
ten, hwarefter jag åter lade mig att sofwa rätt
godt till långt på eftermiddagen; sedan sökte
jag upp en annan Umeå bo Daniel Pehrs, som
nyligare hade flyttat hit ifrån Teg och war
född i Ström i Umeå med hwilken jag ifrån
barna åren war mycket bekant. Hos honom
gästade jag också, så att jag åter upplifwades
och befant mig ånyo rask och munter såsom
förr. Men som byn låg nära ./2. fjerndels wäg
ifrån sjöbodarne, så fick jag ej längre ligga i
byn utan måste till qwellen wandra ned till
sjöbodarne för att wara till hands ifall någon
tjenlig wind kunde yppa sig. 

Samma qwell blef ingen wind, utan wi rus-
tade oss till sängs i en liten badstuga, der jag
tog min plats på ena ändan af lafwan. När de
öfriga skulle söka sig platts så började de
jämra sig öfwer brist på rum; och när jag
hörde att det blef för trångt för dem sade jag:
”Om intet annat rum finnes så kan wäl lilla
flickan få komma och ligga bredewid mig;”
Ty jag tänkte: med ett halfwuxit barn kan jag
wäl allt för wäl få ligga, utan åtal, då både hon
och jag ligga klädda, och hon dertill med icke
är matnytig;115 och wi sofwo godt he la natten.
Om morgonen woro wi tidigt up pe, och rus-
tade oss till afresan. Men nu kunde Madame
Stralman icke hålla sig, utan att bry mig för
det jag hade legat bredewid Hennes dot-
ter, och sade: ”ja ja wänta bara jag kommer
hemm, jag skall wist icke underlåta, att be-
rätta för Frun, att Herr Magistern har legat
med flickor; och hwad skal wäl Frun tycka
om sådant menar han?” På detta skämt swa-
rade jag: ”Ja gör man det om Ni behagar; men
Ni skall alltför wäl slipa det beswäret; ty jag

will underrätta Er, att jag först tänker göra
det sjelf, och då torde Ni, med Er under rät -
telse, komma något litet för sent.” Och der-
med förlorade hon all fart att widare skäm ta
häröfwer. 
Som en helt sagta wind nu började upp-

blåsa, så rustade wi oss straxt ut och seglade
till Lappörarnas södra udde, som blott war ./2.
fjerndels Mil. Här tog gubben i land för att
bryta sig litet färskt rönlöf åt sina swin; det
de åto med mycken begärlighet; det jag an-
märker, den till underrättelse som hafwa
swin och brist på föda åt dem, då färskt hellst
nyss utsprucket rönlöf är för dem en läcker
föda. 

Ända ifrån Björkö sjöbodarne, och allt hit
foro wi förbi en besynnerlig groupe af skär
och holmar, hwars make jag aldrig förr hade
sett. Här war fullt med smala sund och hol -
me wid holme, något långa och smala samt
circa 1. a 2. famnar höga; med större och
mindre klapper= och kullersten, och alla bå -
de sundena och holmarna woro paralela med
hwarandra, sträckande sig ifrån nordost till
sydwäst, samt näst kahla och skoglösa. Och
här ifrån syntes samma groupe sträcka sig
söder och sydwäst ut, så långt ögat kunde se
och urskilja, såsom också rundtomkring
Björköns sydwästra udde, in i sundet, som
skiljer Björkön ifrån Replott; hundrade tals
holmar alla nästan lika stora, parallela, och
af samma skapnad och läge till hwarandra
ungefär af följande utseende.116
Till att förklara denna naturens åtgärd, till

att dana en så besynnerlig groupe af likadana
holmar, wet jag icke annat än följande.

I Qwarken är ofta en stark ström ibland nor-
dan och ibland sunnan. Norrom Wasa gör
botten hafwet en något stor bugt österut inåt
landet, söderom hwilken Wasa landet med
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dess wästerut utskjutande uddar, holmar och
skär, sträcker sig allt till Replots södra ända,
der fjerden är ganska smal. När nu nordan
strömmen ifrån hela Norrbotten hafwet stö-
ter emot dessa landsuddar m:m: och finner
föga utlopp wid Replotts södra ända, så måste
han wända sig wästerut till den öpna Lapp -
fjerden, isynnerhet som sundet emellan Rep-
lotte och Björkön är ganska trångt och fullt
med holmar och grund. Strömmen har såle-
des måst söka sig fram dels norrom Lapp -
örarna, och dels sydwäst ut igenom de trånga
passen emellan Björkön och Lappörarnes
södra udde, der då natturligtwis denna ström
måste wara ganska häftig, isynnerhet då till-
lika både nordan stor mar och strömmen haf -
wa igenpack at den öppna lappfjerden med
isberg, hwar igen om denna ström har blifwit
ännu häftigare. Denna ströms wärkningar,
ifrån årtusenden tilbaka, då ännu des sa små
holmar woro hafsbotten, såsom ännu Lapp -
fjerden, måste warit den, att han, tillika med
isbergens framfart, som altid gräfwa upp bot-
ten, har nedskurit wissa djupare rennillar i
botten; och efter wattenminskning en,117 då
dessa holmar började stiga uppom watt net,
så har den nedskurit dessa rennillar och cana -
ler ännu djupare, och på det sättet har denna
groupe af holmar blifwit danad.

Detta samma är också orsaken dertill, att så
många enstaka stenar finnas omkring Wasa,
som sagt är pag: 124. här förut. Ty när isen
fryser till i början af wintern, så fäster han
sig så fast wid stenarna att när isen flyter
opp, medelst uppsjö, så lyfter han upp med
sig stora stenar nog utur botten, den han
förer med sig hängande under isen; eller ock,
som mera betyder, när stormen ihopwräker
isberg i hafwet, och de stöta på grund på hela
8. a 9. famnars djup, så mudra de upp utur
botten ibland isen, icke allenast jord, utan

ock, af den starka farten, stora stenar; och då
isen om wåren af stormar drifwes hoptals på
låga land och uddar, eller i bugter och fjerdar
år ifrån år, ifrån årtusenden tillbaka, och han
der blifwer qwarliggande och smälter, så
blifwa de medförda stenarna der qwarliggan -
de. Hwilket ock är orsaken, hwarföre Lapp -
fjerden är så oren och full med enstaka ste -
nar; såsom nämnt är pag: 108. här förut.

Wid Lappörarne drögde wi ./4. eller högst ./2.
timma, hwarefter wi fortsatte wår segling
öfwer Qwarken. Wind war matt och wäd ret
wackert, så att han knapt krusade wattnet;
farten geck derföre långsamt, dock så att det
tydligt syntes att hagsen sköt nå gon liten
fart. Gubben styrde sin wissa wanliga kurs,
dock undrade wi att wi icke sågo Gadd=Bå -
ken. Sedan fingo wi se wästra wallen eller
landet och snart äfwen en seglare, som hade
kommit norr ifrån wästra Qwarken och for
söderut och hwars kölwatten wi innan kort
winkelrätt korsade. Och som wi nu mera
ganska tydligt sågo wästra wallen, men Gub-
ben Rönqvist icke feck rätt på sina landkän-
ningar, började han blifwa bekymrad och
efter något forskande igenkände han Umeå
fjerdens inlopp i full norr ifrån oss; hwaraf
han blef mycket flat; ty oaktat han hade styrt
den rätta kosan, så befunno wi oss nu ändock
likafullt 2. a 3. mil längre söderut än wi bor -
de. – ”Det är således den starka nordanström-
men, som har drifwit oss utur rätta farleden”
sade han; som också war sant; ty ingen annan
orsak war härtill. Wi styrde då genast full
nord, men som wädret war makt och mot-
ström så geck det nog sakta för oss. Då wi än-
teligen kom mo wid pas 3/4. a 1. mil nära
fjerden kastade wind om mera till Nordost,
hwarigenom wind blef knapp, och började
med det sam ma friska i något. Wi lågo derfö -
re bi hwad wi kunde och tycktes ändock böra
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kunna uppnå inloppet; men när wi kommo
på 1. fjerndel nära sågo wi, att det war för oss
omöjeligt; ty både wädret och strömmen dref
oss ned. Då blefwo de alla bekymrade hwart
de skulle taga wägen; hwarpå jag swarte: – ”Se
till att Ni kan ligga opp norrom Obols sten, så
skall jag sedan lotsa Eder till Tarfwrån; kän-
ner Ni det stället?”– ”Nej” sade Gubben, ”der
har jag aldrig warit.” – ”Ja der” fortfor jag
”skall Ni finna den alldra säkraste och bästa
hamn Ni kan önska.” Det lycka des, och jag
lotsade dem norrom Tarf och deremellan och
Roufskäret ganska lyckligt till nyssnämnde
ställe, der wi lågo så säkra som i grytan. Och
glada woro wi, att wi åtminstone lyckligt ha -
de nått hem landet. 
Hellt nära härintill war en fiskare stuga,

dit wi gingo för att ligga ty det war redan
qwellen. Där träffade wi twenne Fiskare; som
willigt lämnade oss rum med sig i stugan. Ett
förfärligt häftigt rägn störtade ned ifrån luf-
ten, hwarwid, jag yttrade mig: ”Ni hade än-
dock rätt Fader Rönqvist, att det skulle blifwa
owäder åf, som Ni spådde när wi sågo 3.
Hafstjädrar (Pelecanus carbo)118 på Obolssten
när wi seglade der förbi; allmänna sä gen, att
denna fogel wisar sig blott emot owäder, lärer
då wara sann, och lärer wara en natur känsla
hos honom.” Wi behöfde nu mat till qwellen,
hwilken wi hade på Hagsen; men som det räg-
nade så häftigt så wille jag ogärna gå dit efter
honom, och blifwa wåt, ehuru det ej war
längre än 2. gårdstomters afstånd ifrån stu-
gan. Men som Madamerna i alla fall nödwän-
digt måste gå dit efter sin mat, så gaf jag den
nyckelen till min mat spann tänkandes: jag
bör wäl icke mistro dem i detta fall; men jag
föreskref dem hwad sort mat jag behöfde till
qwellsward, den de riktigt buro till mig i stu-
gan. I stugan woro wist 4. sängar så att wi alla
hade godt ligg=rum der; utan att jag behöfde
taga någon till mig.

Om Morgonen war wackert wäder då jag öf-
wertalte fiskar folket, att ro mig till Ström-
bäcks Glasbruk, som blott war ./2. mil der -
ifrån, ty jag fruktade, att Hagsen länge nog
torde få wänta på tjenlig wind, det de också
lofte göra. Jag geck derföre ned till Hagsen
medan de ännu lågo för att låta bära min
matspan och min klädkappsäck till deras
båt; och när jag då öppnade spann blef jag
hellt flat då jag såg, att Madamerna dugtigt
hade gästat på min goda kalfstek, den jag
något hade med flit sparat, för att hafwa den
hemm till min hustru; häröfwer harmades
jag något med mycket skäl; men jag wille än-
dock icke gräla med dem härom; ty jag tyck -
te att de icke woro det wärdiga, utan jag teg
och låddes icke hafwa sedt det.

Förr än jag afreste, underrättade jag gubben
noga och tydligt om farleden derifrån och
om inloppet till wästra fjerden, den de nu
borde segla hemm; och så tackade jag dem
för skjutsen och godt sällskap och reste ifrån
dem; men rågen måtte jag qwarlämna på
hag sen. På Bruket stannade jag qwar hos In-
spectorn till middagen, emot hwilken tid
tjenlig wind blåste upp och snart nog feck
jag se dem segla Bruket förbi då jag ångrade,
att hafwa farit ifrån dem. På eftermiddagen
feck jag häst, först till Stöcke till Mina För-
äldrar, och sedan derifrån till Åbacken, rod -
de der öfwer till Hamn och geck derifrån
hemm, och lät sedan derifrån hämta min
matspan &c: och blef mycket wälkommen af
min hustru, sedan jag hade warit borta i 14.
dagar. Och för att hugna Henne något litet
hade jag i Wasa köpt en silkes Chale, den jag
nu skänkte henne, och som hon tacksamt
emottog såsom ett bewis på min wälwilja
emot Henne.
Dagen efter lät jag hämta min Råg ifrån

Hagsen, sålde deraf, efter gifwit löfte, 2. Tun-
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nor till Prosten Hofverberg för 8. Riksdaler
tunnan ehuru den här kostade 10. R:D: men
jag wille icke att Prosten skulle finna, att jag
hade tagit för stor winst af honom, om han
tillfälligt wis skulle få höra hwad jag sjelf
hade betalt för honom.

Straxt efter hemkomsten skref jag ett höfligt
tacksägelse bref till Cousin Widmark i Wasa,
i hwilket jag återsände de af mig af honom
lånta pengar, tillika med betalning för hans
af mig lånta säckar; med bön om förlåtelse,
för det jag, enligit hans begäran, icke hade
återsändt dem; ty som jag war så högst nödig
om dem, så hade jag wågat behålla dem och
skickat betalning för dem; med tillägg der-
jämte: att om han wore myck et misnögd med
denna min åtgärd, så wille jag till hösten
återskicka honom säckarne, då jag med sam -
ma bud kunde få mina pengar tillbaka, alle-
nast han imedlertid wille i bref låta mig weta
sin wilja i detta fall; men som jag aldrig feck
något sådant bref så feck säckhandeln wara
sådan som han war skedd.
Wid hemkomsten fant jag ett bref ifrån

Swågrarne i Bygdeå, innehållande blott Com -
missioner och hellsningar.

V. Capitlet.
Resan till Bygdeå. m:m:

Ifrån Swärfar feck jag också nu följande bref. 
===. ”Min bästa Stenberg: – Jag har länge

önskat få hafwa det nöjet omfamna alla mina
Kära Barn än en gång här på Nybyn, jag har
derföre skrifwit till Johan Petter i Pitheå, och
bedt honom tillika med sin Kära Lisette göra
Jon: Gustaf sällskap hit till Nybyn när han re-
ser ifrån Lagmans Tinget, det han låfwat ige-
nom bref, och är dagen till deras ankomst ut-
satt till den 3. nästkommande Augusti. I an-
seende härtill är nu Min och Min Kära Gum-

mas kärligaste anhållan, det Du och din Kära
Lisa Cajsa samma dag inträffar härstädes, för
att hugna ömma och kärliga Föräldrar och
omfamna älskade Syskon. Som Kära Barn
hoppas jag min anhållan af Eder bewiljas, och
att ej så mycken afsigt göres på wälfägnaden
som på ett kärt möte af ömma Föräldrar och
älskade Barn. Kunde Anna Greta och Petter
få följa med blifwer fägnaden så mycket stör -
re. Bestyr nu emedlertid om dina angelägen-
heter, så att intet hinder må kom ma, som gör
ankomsten till intet, som wore mycket oro-
ande, hellst föga något tillfälle synes mera gif-
was att wi alla på en gång, mera här i tiden
kuna träffas.” Hellsningar &c: ”Jonas Turd-
fjäll.”

Efter 7. dagar feck jag åter ett bref ifrån
Swärfar, med förnyad bjudning, ifall det för -
ra brefwet icke wore framkommit. 
Swåger Nils Jacob; jämte det han i sitt bref

omnämner Doctor Nortmans begrafning den
11. beder oss wara wälkomna till honom d:n 2.
Augusti, för att dagen efter följas till Syskon-
Mötet hos Swärfar. – Dessutom blott några
commissioner. Jag behöfde således icke mera
krusa för hans Påfweliga höghet Nortman
mera. 

Den 6. Julius Accorderade jag med Lars Enoks
son i Baggböle och unga Anders Olofsson
derstädes om ett litet Nybruk på deras ägor,
att uppodla och nyttja i 26. år; nemligen fritt
i 10. år; men sedan betala 16. sk: Banco årligen.
med mera som accords skriften utwisar.

Denna Sommar hade jag mycket spring åt
alla håll i åtskilliga ärender för min gårds
byggnad skull. I början af sommaren hade
Swåger Nils Jacob hälsat på mig; och när han
reste ifrån mig åtföljde jag honom till Sta-
den; och efter att hafwa expedierat många
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wåra ärender åtföljdes wi till Mamsell Fell-
man, som wanligen hölt spis qwarter, för att
få oss middags måltid; den Swåger betalte.
Härwid tänkte jag: Detta will jag också gjöra
framdeles så undwiker jag, så wäl att blifwa
aldeles utan middag, som också att få höra
sådana påminnel ser, som jag så oförtänkt
måste uppbära af Apothekaren Frejer, hwa-
rom se pag: 36. och följande denna Boken.
Jag gjorde så en gång sedan då jag war ensam
der; och när jag wille betala, swarte Mamsel-
len att hon icke wille hafwa någon betalning
af mig. Detta tyckte jag icke synnerligen om;
ty jag tänkte: hennes wälwilja är wäl god,
men på den Condition kan jag icke gärna
återkomma en annan gång; Straxt efter min
började måltid infant sig äfwen en par andra
Herrar och ibland dem war, nu mera, Löjt-
nant Löfvenadler en. Efter att hafwa fått
nyss nämnde swar af Mamsellen återkom jag
i spisrummet såg jag då att de andra hade
sjelfmant lagt betalningen på bordet, hwar-
wid jag åter tänkte: Detta lärer wäl wara det
wanliga bruket här, och utan att behöfwa
träffa Mamsellen personligen; ty will jag ock
sådant framdeles iaktaga; men nu kan jag det
icke, såwida hon så uttryckeligen hade wäg-
rat att emottaga någon betalning. Derefter
antingen samma gång, eller ock, när wi nå-
gorstädes nästa gång råkades, gjorde Löjt-
nant Löfvenadler mig enskilt och mycket
wänskapsfullt följande ärhindran: ”Bror bör
icke gå hit och spisa på detta offenteliga stäl-
let; det är icke synnerligen passande, och för
att undwika folk prat är det bäst att du und-
wiker det. Bror som så länge har här warit
Stads prest bör wäl, ibland handlande och
bättre Stånds Personer, hafwa så många be-
kanta och wänner, att Han, hwar som hälst,
kan gå in och begära en middags måltid när
Bror så behöfwer.” Denna owäntade påmin-
nelsen förekom mig både obehaglig och wäl;

Det förra: derföre, att jag icke insåg något
för mig menligt eller wanhederligt härstä-
des, hellst jag icke kunde anse stället såsom
wanrycktat der hederligt folk ofta spisade; Å
andra sidan kunde jag icke eller mistycka
denna hans påminnelse; ty jag insåg, att den
gjordes i största wänskap, wälmening, och i
en wärkeligen god afsigt; ty tänkte jag: om
ock icke stället är på något sätt mindre wäl
ansedt, det jag dock icke tror, så har han
dock på wist sätt rätt; hwarföre jag också be-
slöt, att icke mera gå dit att spisa middag, det
jag också efterkom.
Af denna orsak körde wi in hölt oss alltid

till Enke Fru Jacobskan, och efter Hennes
död till Fru Rets, der wi alltid fick middag,
när sådant behöfdes.

Enligit ofwanstående bjudning reste wi den
2. till Swärföräldrarne tillika med wåra bjud -
na barn, der alla Syskonen emot qwellen in-
träffade, och glädjen och wänskapen war
allmän. Dagen efter war lördag; och om sön-
dagen hade Swärföräldrarne bjudit Morbror
Widmarks hela hus till eftermiddagen. Ny-
ligen hade Morbror Widmark fått till sig en
ung Adjunct Kock, som redan såsom Stu-
dent hade gift sig med en liten Fröken ifrån
södra orterna. Detta par war icke bjudit om
jag rätt mins; ty wår, och isynnerhet Swåger
Jonas Gustafs afsigt war nu egenteligen, att
wi alla Syskonen och Slägtingarne, i all fri-
het måtte få roa oss inbördes i alla Syskonlig
wälwilja och wänskap utan att wara, eller
blifwa störde af några främmande, för hwil-
kas skull något behöfde, mera cirklatt tillgå,
som i alla fall, ehuru litet det än kunde wara,
bortog och störde den allmänna munterhe-
ten. Icke destomindre infant sig dock detta
par på eftermiddagen, och straxt war wår ro
något störd; isynnerhet blef nyssnämnde
Swåger ganska mislynt och mörksynt öfwer
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en så owäntad visite. Men de måtte tolas, ty
man kunde icke bortwisa dem.
Dagen efter woro wi kallade till Morbror

Widmark, och dit kom äfwen Kockens för-
modeligen bjudna, såwida han war Morbrors
adjunct, om ock icke, så hade detta par icke
ondt för att bjuda sig sjelfwa. Wi fingo således
icke eller här hafwa wår fullkomliga frihet.

Dagen efter hade wi, all ungdomen, beslutit
att till fots marchera till Klingsjön till Herr
Fälltwäbeln Ahlqvist, hufwudsakligen i af-
sigt, att försöka wår lycka med mete i Kling -
sjön. Efter att hafwa rustat oss på krokar och
refwar begåfwo wi oss på wägen. – Och för
att undwika de många och stora backarna i
landswägen gingo wi efter ängarne wäster -
om Ånäs ån, som woro torra. Efter en tillryg -
ga lagd fjerdingswäg, gingo wi till en enstaka
gård; stället kallades Wippers rödningen, ös -
terom ån nära landswägen, och det dels der-
före att här mitt emot war en bro öfwer ån,
men hufwudsakligen för att få oss någon
ting att dricka, ty wi woro alla törstiga af sol-
wärman; dels ock för att sedan gå lands wä -
gen, som nu mera war mera jämn och god. I
gården fans ingen annan menniska än en
flicka som låg sjuk i en säng, och tycktes wa -
ra något blyg och förlägen öfwer så många
och owäntade Herrskaps främmande, och
jag trodde, att Hennes förlägenhet endast
härrörde af wanlig ungdoms bondblyghet.
Hon kunde således icke, eller förmådde icke
stå upp för att skaffa oss något att dricka;
men hon gaf anwisning på friskt renwatten
och kärill att taga det uti. Och efter att så
hafwa uppfriskat oss, begåwi wi oss ut på
wår march igen. Och när wi kommo på fäl-
tet, sade Swägerskorna: ”denna flickans sjuk-
dom härör deraf, att hon har fått sig en liten,
som wi icke kommo ihåg förr än wi fingo se
henne i sängen; således måtte wår owäntade

ankomst förefallit henne högst oläglig, så att
hon säkert hellt gärna såg oss gå bort.” När
Swåger Jonas Gustaf det hörde sade han:
”hade jag det wetat, så hade jag aldrig gått dit
in; ty den stackars flickan hade bort få wara
ostörd; och säkert sårades hon djupt af wår
ankomst, som kanske förut redan war djupt
sårad af sin olyckliga belägenhet.” Det fäg-
nade mig då mycket, att hö ra Denna Swå-
gern yttra och hysa så mennskliga, ömma
och medlidande känslor och tänkesätt äfwen
emot den ringaste menniska; men ingenting
sade jag härom; utan behölt min glädje och
tillfredsställelse innom mig sjelf.

Derefter fortsattes marchen först till Gum-
boda, der Swåger och Swägerskan Edenqvist
nu bodde, på sitt boställe, och hwilka nu
stannade här; men wi andra, sedan wi blott
hade warit in och hälsat, samt druckit oss
otörstiga, fortsatte wår gång till Klingsjön.
Der drucko wi först kaffe och derefter be-
gåfwo wi oss genast på sjön. Men wi hunno
knapt ut förrän att något starkt sunnanwä-
der inträffade som nödgade oss att fara i
land, utan att hafwa fått en enda fisk. Alltså
geck allt wårt förwäntade nöje och stora
fiske, hellt och hållit i watten, för hwilket wi
hade gjort oss så stor möda, att i solhettan
marchera 6. fjerndelar fram och tillbaka räk-
nat. Wi begåfwo oss straxt på hemwägen, till
Gumboda, der Swägerskan gaf oss någon
för friskning, hwarefter wi gingo mislynta
hemm, wäl trötta af resan. 

Förr än Swåger och Swägerskan Edenqvist åt-
följde oss till Gumboda ha de de budit oss al-
lesamman till dagen efter på eftermiddagen
till deras fäbodar en 3/4. fjerndedels mil norr -
om Gumboda by. Wi afreste, icke till deras
Boställe i Gumboda by, utan genast till fäbo-
darne. Der drucko wi kaffe, och började i all
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frihet roa oss på hwarjehanda wis, och glad-
des att, nu i denna wrå, afskilt ifrån allt gran-
skap, enteligen fingo wara befriade ifrån
Kockens sällskap. Men wi hunno knapt tala
derom förr än wi fingo se dem komma tågan-
des i all maklighet på ängen. Då blef Swåger
Jonas Gustaf högst ledsen och sade: ”Det war
wäl också sjutusan, att wi icke skulle få wara
i fred för detta följet! Jag har nu önskat, att
under dessa få mina ledighets dagar, få njuta
alla mina Syskons glada umgänge, och kanske
är det för sista gången wi allesammans få wa -
ra tillsammans hos wåra älskade Föräldrar
medan de lefwa; och då skall detta följet
komma obud na och störa wår Syskon ro! Jag
tycker, att då de icke äro kallade, hwarken
den ena eller andra dagen, så borde de hafwa
det wettet och eftertankan att finna, att wi
önska få wara innom oss sjelfwa i Syskon
umgänge utan att blifwa störde i wår ro. Men
så mycken belefwenhet eller werld hafwa de
ännu icke fått lära ser jag.” &c: De anlände
snart, och hela wår ro war till det mästa för-
swunnen. Wi trodde, att de icke skulle finna
igen oss om de också denna dagen wille göra
försöket; men de ha de wäl frågt sig före i byn,
och kunde således söka igen oss. Dagen förut
gjorde de på sam ma sätt, men kommo då
först åkandes när wi just woro färdiga att
marchera hem, så att de fingo det nöjet att
genast wända om igen. Det war således ej
under, att wi alla woro ledsna öfwer en så
obelefwad efterhängsenhet. 

Thorsdagen hade wi alla beslutit att hälsa på
Tryggers Cathrina eller den prophetissan,
som är omtalad pag: 401. 7:de Boken, som
den tiden tjente hos mina Swärföräldrar
men nu war gift med en Soldat med detta
namn och bodde på sitt torp i Hersångers by
en god ./2. mil bort. Wi gingo också nu ös -
ter om Nybys=ån långs efter ängen till något

nära byn, då wi togo åf en wäg österut upp i
skogs backen, der wi först träffade en bond
gård, och något österom Soldat Torpet, bägge
liggande emellan små bergklippor; med nå -
got sandiga, men som jag tyckte frostfria åk -
rar. Wärdinnan war hemma, men icke hen  -
nes man, och hon war sysselsatt med att
bärga in sitt hö. Fruntimmerna hade tagit
kaffe med sig, som koktes och draks, och det
war naturligt, att det skulle spås i kaffe; ty
hwar och en war nyfiken att af den wisa
hustrun få höra sina tillkommande öden.
Och på det hennes angelägna arbete icke
skulle eftersättas, så skötte wi höet, som för
oss mera war ett nöje än något synnerligt be-
swär, under det de förnämsta; fingo höra sina
öden och så unnan för unnan; Emot slutet
kom också min tur; hon såg så wäl i kaffe
som i kort, och Hennes prat war nu, tyckte
jag, icke annat än ett wanligt joller af sådana
personer, och af allsingen betydenhet, och
Hennes visjoner woro nu mera till det mästa
förbi; och mina tänkesätt härom se det nyss
citerade stället och följande till pag: 405. Nu
mins jag icke det minsta af allt hwad hon
sade om mig. Jag får också nämna, att Swå-
ger Jonas Gustaf, som annars philosofiskt
förkastade sådana spådomar, war icke mind -
re nyfiken och fåfäng än alla de andra. Så-
dant är dock mennisko=lynnet; hon tror sig
tänka och dömma philosophiskt rent, och
wara fast i sin öfwertygelse, men icke desto
mindre lådar dock någon osäkerhet derwid;
ehuru jag är öfwertygad att så wäl han som
jag satte föga wärde derpå, utan hörde derpå
blott för nöje och tidsfördrif. Nu såsom wi
woro många, så drog det långt ut på efter-
middagen innan det blef slut. Under denna
wår ro, hade wi dock det nöjet att få wara
innom oss sjelfwa; ty Kockens hade för den -
na dagen icke kunnat utspana wår wistelse
ort. Derefter fölgdes wi alla hem igen. 
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Under wårt öfriga wistande hos Swärföräld-
rarne föreföll intet widare anmärknings-
wärdt; utan om Lördagen den 10. reste hwar
och en hem till sitt; glada och nögda. hit hörer
Häggqvists bref teknat pag: 415. 7:de Boken. 

Ifrån Swåger Nils Jacob hade jag bref, hwari
han underättar oss att han lyckligen hade
fått sig en Son, som i dopet hade fått namnet
Nils Petter, samt att han hade utnämnt oss
båda till hans faddrar; förmäler, att denna
Swägerskans barnsbörd warit den lättaste,
och att hon mådde efteråt öfwer all wäntan
wäl; och fortfar: ”Herren den alltid wälgö-
rande Gu den ware prisad, som alltid fortfar,
att bewisa oss ussla menniskor godt.” Hells-
ningar &c:
Ifrån Swärfar ankom ett commissions

bref, och hellsningar att både de och min lilla
Son Jonas Gustaf derstädes mådde wäl.
Ett Förordnande ifrån Consistorium att

wara dess Fullmägtig till Kapellans bordets
bästa i Hissjön wid en twist emellan denna
och Tafwelsjö byar. Men som denna fråga
nedlades, så behöfdes icke mitt fullmägtig-
skap i detta fall.

Jag mins icke om jag förut har nämnt något
om en Inhysesman i Koddis, Jon Hermans-
son, som jag hade här wid gårdens byggnad
sommaren förut, till hjelp wid hwarjehanda
smärre snickare Arbeten. Efter att hafwa
flyttat in i gården i Novemb: 1804. behöfde
jag wäl honom icke i sådan afsigt; men som
mycket war, att göra wid gården och drengen
war ensam, som icke hant med allt, och
hwarken han gjorde någon påminnelse om
att fara hem, ej eller jag affärdade honom; så
började han att wara längre och längre hos
mig, och jag lät derwid bero, tänkandes: hans
hjelp kan wäl alltid behöfwas, och dessutom
gubben är gammal och fattig, jag will der-

före icke eller bortwisa honom. Han fortfor
således att wara hos oss hela wintern; och då
han hade warit så länge, så tänkte jag: han
må då också wara öfwer sommaren, så be-
höfwer jag icke leja någon annan sommar -
dreng; han kan wara så god som altid en
oerfaren yngling; ty ehuru gammal, så war
han dock flitig och jämn i arbetet; således
utan widare öfwerenskommelse, förblef han
också hos mig öfwer sommaren. Men när
hösten kom och wi skulle liqvidera, så wille
jag betala honom såsom en annan årsdreng;
men det sade han enwist nej till; utan han
wille hafwa betalning efter dags penning.
Wi dispulerade länge derom; och jag före-
stälte honom hans orklöshet, och att jag
mera af medlidande hade låtit honom wara
än af någon wärkelig nödwändighet, samt att
jag aldrig hade öfwerenskommit med ho -
nom, hwarken om huru länge han skulle wa -
ra, ej eller om någon dags penning; Men han
påstod, att icke eller någon öfwerenskom-
melse war skedd om, att han skulle wara så -
som årsdreng. Jag förestälte honom, att win -
tern war en sådan tid, då han föga kunde
mera uträtta än göra rätt för maten. Men så
war han dock enwis i sitt påstående, så att jag
måste till slut gifwa efter, och betala honom
efter dags penning, dock efter olika årstider.
Äfwen afräknade jag 2. a 3. Månader under
den mörkaste wintertiden. Således skinnade
han mig stora hopen ändock utöfwer en
wan lig drenglön. Missnögd således med ho -
nom lät jag honom gå sin wäg med beslut,
att aldrig påkalla hans biträde mera det jag
också troget hölt.
Detta war icke eller det enda, som han war

mig till skada; utan han anwände hela 7. a 14.
dagar om wåren ensam, att tillhöfla och för-
bereda bräder, som de efterkommande snick -
arena till en stor del ogillade; utom åtskilligt
annat som han företog utan att förfråga sig
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hos mig huru jag wille hafwa det, hwarigen
sådant icke blef mig till nöjes.

Dessutom så utspridde han och drengen stor
Sven emot wåren det ryktet att hustrun gaf
dem litet mat i matsäcken med dem till Håk -
mark när de skulle wara några dagar mer eller
mindre, hwilket ej annat kunde än förtryta
oss, isynnerhet hustrun, som sade sig hafwa
tillagat oklanderligt åt dem efter som hon
hade sedt sin mor göra; jag förstod mig wäl
icke på sådant; men hon sade: ”så och så
myck et hafwa de fått med sig, som wist icke
bör wara för litet.” – Jag swarte då: ”hellt sä-
kert hafwa de då låtit stjäla åf sig maten och
kanske lämnat nyckelen i mat span, när de
foro till skogs.” Detta wille wi wäl icke tro om
Olof Olofs son hos hwilka de altid hade
qwar ter och hans hustru, isynnerhet honom,
men hwad henne angeck, så wet jag ej hwad
jag skall tro eller tänka, hellst hon hade
många barn och ofta litet att gifwa dem att
äta, så att det kan wara möjeligt, att hon wa -
rit frestad att nappa någon bit åt dem då och
då. Men huru litet man får eller bör tro så-
dana käringar i detta fall har jag anfört prof
på näst här förut, pagina 147. och 148. Och om
ock gumman för sin del war ärlig, så kun de
wäl ändock barnen hafwa sett sig till godo,
när Föräldrarna woro ute. Och jag får fram-
deles anföra prof på denna gummans mindre
oegennyttighet. Sådant gjorde, att drengarna
tillsades, att antingen taga wara på spann
nycke len eller också icke haf wa sitt qwarter
i den gården. Sedermera fingo wi också höra,
att drengen och Jon Hermansson hade utsatt
några hare snaror och då de fingo någon hare,
så kokte de och åto upp honom sjelfwa der -
städes, utan att ens tala derom för oss, ännu
mindre hafwa någon hem till oss, det de åt-
minstone någon gång hade bordt göra, då ha -
de wi wist icke misunnat dem att äta nå gon

af dem der; och likafullt utspridde de ofwan-
stående wannrykte om min hustru.

Denna dreng, Stor Sven kallad, war stor och
stark, som twå, men war ändock en af de
sämsta drengar som jag har haft; ty i anse-
ende till arbetet war han stark att lyfta och
kunde också ränna på alfwarsamt för ögna -
blecket, och då geck det som en hurr; isyn -
ner het om man berömde honom; men det
blef genast allt, och då war han lataktig och
styf i rygen; men också derjämte odrägligt
långsam i alla sina wänningar; Så att jag nu
war glad, att få släppa ifrån mig dessa båda
personer. Jon Hermansson war en jämn och
flitig man i göromålen, och ärlig karl; men
han tiltrodde sig wara så fullkomlig som han
förr hade warit; och då jag sökte att öfwerty -
ga honom att ålderdomen hade mycket bort-
tagit af hans fordna arbets förmåga, så wille
han icke sådant erkänna. Sven åter hade ett
sträft och sturskt sinne, som hans egen far
för mig icke en, utan flera gångor för mig be-
tygade; men emot mig wågade han icke sätta
sig på twären, men wäl emot andra i huset.
Dertillmed feck jag sedan höra, att han illa
handterade min häst; så att jag med säkerhet
kan säga, att båda mina första drengar Bjur
Pehr och Sven Larsson förderf wade min förs -
ta häst för mig. Icke desto mindre förstå så-
dana, att påsto stora års lö ner fullt, fast man
efteråt får höra att de hafwa gjort större ska -
da i huset än årslönen som de hafwa fått. 

Ett egenhändigt bref ifrån Min Syster i
Grun sunda anmälte wår Fasters Mans An-
ders Erikssons död, förgångs Man i gården,
hwilken Min Swåger Erik Olofsson och min
Syster hade fått efterträda på hemmanet. 
Swåger Jonas Gustaf skref ifrån Stock-

holm, tackade för sist och betalte mig 5. R:D:
Riksgälds, som han wid bortresan lånte af

Mindre mat.
Cit: pag: 89. 
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mig till understöd för hans skjuts pengar. En
eller annan gång förut hade jag måst i sådant
fall tjena honom; det war sant med små obe-
tydliga Summor, men dock så mycket att han
nödgades wara mig något litet förbunden.
Alltså sannades min spådom anförd i 6:te Bo-
ken pag: 734. att oaktat Han då, och äfwen
några gångor sedan, föraktade mig skulle
dock en gång den dag komma då han icke
skulle förakta små peninge summor till låns
af mig. &c: Dessutom berättar han de starka
krigs rustningar och Troppars öfwersändande
till Stralsund, så att ett förestående krig war
tale=ämnet för dagen.
Swåger Nils Jacob notificerade att hans

lilla nyfödda Son wår Gusson war blefwen
död. Det öfriga af brefwet angeck blott Com-
missioner.
Wännen Häggqvist skrifwer först === ”dit

sista kärkomna bref war ett dyrt wänskaps
prof, hwarföre jag bör aflägga hjerteligaste
tacksägelse.” Men hwad detta mitt af honom
så högt wärderade bref angeck mins jag nu
icke mera. Sedan skrifwer han att han war ut-
nämnd till Skolmästare Sysslan i Umeå; men
att Umeboernas inlaga om tillökning af lön
åt höraren utaf Skolmästarens Lön, hade gjort
halt i saken, och tillägger: ”Minskas Lön, så är
jag ifrån, saken och wänder mig till Pastorat.”
Sedan om andra befordringsmål, hwar ibland
han ibland annat säger: ”Det war just mig, som
Rodling igenom Brors ansökning wille ut-
tränga.” – Slutet.
Hans fråga i hans förra bref, (som orätt är

infört pag: 415. 7:de Bok: men hörer till pag:
158. denna Bok.) angående: om jag, Rodlingen
till godo, hade återkallat min Ansökning till
Resele? war för mig nog owäntad. Huru här-
med sanfärdigt förhölt sig mins jag nu icke
mera; men det säger jag: hade jag wetat att
här under war någon intrige emot Häggqvist,
så hade jag wist icke gått in i någon sådan be-

gäran, någon annan till förmån; det måtte
hafwa warit hwem som hellst; Ty min wän-
skap för Häggqvist war fastare och upprikti-
gare, än att jag så skolat förhålla mig. 

I November kom blott ett commissions bref
ifrån Swåger Nils Jacob. och intet widare
märkwärdigt föreföll. Likaledes ett likadant
bref ifrån Swåger Edenqvist, och till slut or -
dar han om krigiska rykten, och tillägger: ”Få
se hwad som blir af allt detta.”

Den 17. November, eller 22. Sönd: p: Trinit:
predika jag och hade till ämne: Hwad en rätt-
skaffens försonlighet är och will säga, eller hwar -
uti den består; hwilket ämne jag skäligen om-
ständeligt hade utredt. Och till slut ordade
jag ungefär som följer: – ”Skynda! ack skyn -
da, att utrota och utur dit hjerta utrifwa ända
till sjelfwa skuggan af denna wederstyggeliga
wredens hatets och oförsonlighets bilden. –
Skulle det icke wara för dig långt kärare, be-
hagligare och angenämare; att weta dig wara
omgifwen på alla sidor af folk, dem du ige-
nom din mildhet, din ömhet och försonlig-
het, alla har gjort till dina tillgifna wänner?
(Och hwad kunde wäl wara mera tilfredsstäl-
lande, mera glädjande, mera inwärtes lugn
och nöje gifwande?) Skulle det ta säger jag
icke wara sällare, än att weta sig wara omgif-
wen af menniskor, dem du igenom din oför-
sonlighet, alla hafwer gjort till dina fiender
dina owänner?
Sök derföre att utöfwa försonlighet emot

hwar man, ehwad du är den förolämpade eller
har blifwit förolämpad; gack då och ärkänd
dit fel och bed om wänskap och tillgift. Sådant
torde wäl kosta på din egenkärlek, högmod el-
ler blygsel; men det får icke hjelpa. Kanske
din stolthet icke will beqwäma sig, till att göra
första steget; eller kanske du icke förmår att
få fram försonings ordet ur din mun; det må
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så wara: men wisa dig åtminstone, uti allt, uti
åtbörder, uppförande och bemötande willig
och benägen till wänskap och försonlighet
emot den du förfördelat; du behöfwer då icke
säga ett ord och du skall fin na att din weder-
deloman, om han annars är en rätt Christen,
genast skall gå dig till mötes med ett gladt och
en wäns milda ansikte. Lycklig är du då, gode
Christen! min wän, som har utwalt försonlig-
het till en af dina käraste pligter! Du skördar
ock säker:n deraf mer än ljufwa, mer än an-
genäma frukter, och ännu behagligare skall
du i ewighet få skörda; hwartill Gud dig och
oss alla förhjelpa! Amen!”
På eftermiddagen samma dag, skäligen ti-

digt, kommo hellt oförtänkt Herr Pastor
Häggström och hans Fru på visite till oss, och
båda woro ganska glada, muntra och wän-
skapsfulla och jag insåg då tydligt, att Pastor
Häggström just med flit, änkom hade kom-
mit till oss för att enligit mitt råd i Kyrkan,
göra en tyst förlikning oss emellan; och huru
mycket detta hans sjelfmant tagna steg glad -
de mig kan jag ej nog beskrifwa. Jag emottog
honom med lika munterhet och wänlighet;
och wet jag mig föga haft en så glad dag och
en så förnögd och hugnande eftermiddag,
som denna i alla mina lefnads dagar. Och jag
kan försäkra, att knapt någon försoning har
någonsin, medelst samtal, skedt så uppriktig
och wälwillig, som den na wår tysta, och utan
att någon af oss yttrade det minsta ord; utan
wi woro så wänliga och hwarannan så till-
gifna som allsintet hade oss emellan passerat.
Detta gladde mig så mycket mera, som jag all-
deles icke på långt när förwäntade något så-
dant wänskapsfullt steg af honom. Han hade
wäl redan börjat sagta sig ifrån sin yra; men
ifrån denna tiden skedde det allt mer och mer
synbart, så att han blef fogligare, och till slut
så hygglig och umgängsam och förnuftig som
han förr hade warit; med ett ord: han blef

sagtmodig och sedig; dock utan att wara ned-
slagen, men alltid glad och munter.

Ifrån Swärfar feck jag ock 2:ne likadana bref;
och äfwen med wanliga lyckönskningar till
Jul och Nyåret.
Ifrån nu mera blefna Första Pastorn och

KyrkoHerden i Degerfors Nya Pastorat Herr
Magister Saedenius, hade jag följande bref 

Han hade af Prosten Hofverberg begärt en
Prest ifrån Umeå till biträde under sin resa
till Lycksele på Prost visitation, under blif -
wan de Marknad derstädes straxt efter näst-
kommande Trettonde dag Jul; men hade nu
besinnat sig, att sådant, för några få dagar
skull, war onödig, det han bad mig för herr
Prosten Hoverberg avertera. det jag också
gjorde. Förmode:n war han härtill föranledd,
utom några andra gällande skäl, som han an-
förer, hufwudsakeligen för resekostnaden,
och betalningen för beswäret åt en sådan
Prest hjelp, under hans frånwaro, då knapt
någon enda Presta förrättning torde före-
falla, hwartill han, i sina snäfwa wilkor, icke
hade råd eller nog förmögenhet.
Han tillägger dock i brefwet. – ”Gärna ha -

de wi önskat, att äga Bror här en tid; men det
hade jag dock icke mycket godt af under bor-
towarelsen.
Hwad jag i förtrolighet nämnde om, wille

Bror ingalunda förgäta lägga drift och wärk-
samhet wid. Kanske den Allwisas styrelse,
och fördolda skickelse så fogar händelserna,
att den som jag för längre tid här förut, i wäl-
ment afsigt, till Guds ära, egen och allmän
wälfärd, satte grammatikan och Novum Tes-
tam: i händer på, just nu kan wärka min lycka;
och råga måttet af sin hederliga ärkänsla för
alla de uppriktiga råd, förord och omsorger
jag ofta både mundt= och skrifteligen bety-
gat på dess wälfärd!: Sat Sapienti!” Slut. 
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Man finner att han icke i brefwet har nämnt
om i hwad sak han i förtrolighet hade anmo-
dat mig att wara wärksam uti; icke eller kom-
mer jag nu sjelf ihog hwarpå hans begäran
syftade. Förmodeligen war det att jag hos min
Swåger Jonas Gustaf i Stockholm, Suplican -
do måtte anhålla, det han wille igenom sitt
höga gällande förord, hos Kong: Majestet och
i Kammar Collegio, förhjelpa honom dertill,
att äfwen han måtte få behålla de 20. Tunnor
Förlänings korn af Kronan, som hans företrä-
dare Capell Predikanten årligen har fått
njuta; och det i betraktande af det Nya Pas-
toratets ringa och obetydliga inkomster. Jag
kan ej finna att det war något an nat hwaruti
han hoppades mitt wärksam ma biträde. I
medlertid gjorde jag åt saken säkert hwad jag
efter min lilla förmåga kunde åstadkomma,
som alltid war obetydligt. Men det feltes dock
icke, att flera kom mo med sådana petita och
insinuationer, för att, igenom mitt förord hos
Swåger, winna framgång i hwad de åstunda -
de; isynnerhet ju mera Swågern upsteg i wär -
dighet och magt. I medlertid blef dock Kyr-
koherden Sædenii begäran bifallen; mindre
igenom min swaga åtgärd, än andra mera wär-
kande skäl.
Sådana af flera hos mig begärda förord hos

min Swåger woro alltid taediösa, så för mig
som för Swåger, hwarpå jag lärer redan förut
ådagalagt prof, och äfwen framdeles, Gud
will, får wisa wedermälen; Alltså trodde alla
mig mycket kunna wärka på min Swåger till
deras bästa, som dock war närmare mindre
än intet, hellst sedan Swåger formeligen un-
danbad sig sådana mina förböner hos honom,
hwarom framdeles.
Hwad åter KyrkoHerden Sædenii sätt att

begära min werksamma åtgärd till hans bästa
angår, så finner hwar eftertänksam, att den
war mindre passande; ty att så omständeligen
och noga upräknade hans mig bewista wälger-

ningar; tyktes röja en stor pretention af ho-
nom om min williga erkänsla tillbaka; som
icke annat kan än wara obehaglig för hwar och
en hederligt tänkande själ; emedan den, som
har åtnjutit wälgerningar bör sjelf mant både
minnas och hos sig sjelf kunna upräkna dem,
samt altid finna sig friwilligt hugad till gen -
tjenst så snart han kan och får weta hwad som
åstundas, så framt annars hans erkänsla skall
kunna heta, som han skrif wer: hederlig. Men
att på nyssnämnde sätt dertill anmanas är icke
allenast öfwer flödigt; utan det kunde ock sna-
rare utsläcka hogen och wiljan till en sådan er-
kensla och wälwilja, och den har då icke me -
ra det wärde, som när den af egen indre drift
wäckes och ledes; ty den är då en ren och full-
komlig tilfredsställelse och hugnad, så wäl för
den som bewisar, som den som får emottaga
en sådan erkänsla.

VI. Capitlet. 
Första halfwa året. 

Bruks Patron yngre Morten Grahns Fru hade
nu öfwertalt min Hustru att emottaga i wårt
hus Hennes unga Syster dotter, en circa 18.
årig Mademoiselle Höckert; Comministerns
i Wibyggerå Magn: Unæi Stydotter, eller hans
Frus dotter i förra giftet; på det hon, ha de Fru
Grahn sagt, måtte få komma på ett ställe der
hon kunde få lära något i hushållningen med
mera; Hwilket också min hus tru hade loft;
och af den orsak wille jag icke wara deremot;
Hwarpå Flickan straxt flyttade till oss. ===
Om Henne framdeles nå got mera. (Se nedan-
före pag: 213.)

Swåger Edenqvist i sitt bref önskar oss
1000:de gånger bättre continuation på det
nya året; Ordar om deras muntra wistande
hos Swärföräldrarna Nyårs tiden med några
andra wänner; sedan om comissioner; och
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till slut: ”Jonas Gustaf (wår Son) mår wäl,
och har nyss fått sig en ny frack.” Således war
der all ting rätt braf. 

Det biträde och åtgärd, som KyrkoHerden
Saedenius i sitt bref (Se pag: 166. näst förut)
påsyftade war följande. Förslaget till Kyrko-
Herde efter Herr Doctor Nortman i Bygde
war nära att upprättas, hwartill Gubben Sæ-
denius war sjelf skrefwen; men önskade, att
jag till walet, hos min Swärfar och Swåger
måtte med mitt förord söka att procurera
hans bästa till rösters undfående. Man kän-
ner af det föregående mitt tänkesätt i denna
wäg, eller angående mindre låfliga åtgärder
wid Prestewal. Att något wärksamt derwid
kun na uträtta såg jag mig icke äga någon för-
måga till, om jag derwid wille bibehålla ett
godt samwete; och att allsintet göra deråt
kunde jag icke eller. Således: oaktad min
bästa wälwilja kunde jag icke något betydan -
de uträtta; ty när man skall eller måste tala
eller handla emot sitt samwets öfwertygelse,
till egen eller andras bästa är alltid åtgärden
matt och merendels utan wärkan. Jag skref
wäl till dem att de wille tänka på honom wid
walet; men med ordalag: i hwad som lofligit
kunde åstadkommas &c: Nu feck jag föl-
jande swar härpå ifrån Swåger Edenqvist.

=== ”Ifrån krigs teatern hafwa wi nog någor-
lunda nya underrättelser, N:B: ifrån Pom-
mern som allt bestå uti ohyggligheter, och
borde aldrig hända, af dem som wilja passera
för Christna, och till och med upplysta! hwad
tycker du om uplysningen! – Angående Prest -
walet, kan jag kanske uträtta hela hopen och
kanske intet ock; för jag sätter intet stort tro
till hwad en bonde säger mig. Annars är wår
mästa tanka på Saedenius, om han får För-
slag. Jag suponerar det är för honom du talar.
– I närwarande ställning går han nära om

Pastoratet; Gubben har kanske bäst förtjent
det och wi torde derigenom få oss ett enkelt
och hyggligt Prestehus. Dessutom har Gub-
ben allaredan gifwit oss Stånds Personer, som
icke äro just många, det löftet, att slippa be-
tala tionde till ho nom; och ser du det bidra-
ger mycket till sakens hufwud ändamål.” &c:
Detta tyktes lofwa godt till Sædenii för-

mån; men att han redan hade gifwit ett så-
dant löfte om Tionden war mig högst obe-
hagligt, såsom stridande emot lagar och för-
fattningar. Till swar på Sædenii bref lärer jag
utan twifwel hafwa swarat, att jag wille göra
hwad i min lilla förmåga kunde stå.

Swåger Jonas Gustafs bref, ett till mig och ett
till min hustru af samma dato, förtjena, så wäl
för hans wanliga behagliga skrifart, som deras
innehåll, att här nästan hellt och hållit infö-
ras. Det till mig lyder så.
”God fortsättning på det nya året, ingen

ledsnad för din annars lugna och lyckliga lef-
nad! Ett godt Pastorat om Försynen så will,
annars tolamod att wänta, och nögdhet med
det du har.” (Allt förträfliga önskningar, en-
liga med mina tänkesätt.) === ”Oaktatat den
längre tiden som förflutit har mitt förråd på
skrif ämnen ej blifwit större. – hufwudstaden
fournerar ej med nyheter. – wi weta här ej an-
nat än Pastor i Enonteckis äfwen wet fastän
litet senare, nämligen hwad som står i Tid-
ningarne. Att Fransoserne förfärligen segrat,
att OsterRikiska Magten nästan är förstörd,
och att fred med den således är en nödwän-
dighet. === Det öfriga är allt gissningar, olika
efter hwars och ens sätt att fatta eller se sa-
kerna. Således anser den ena det wara en nöd-
wändighet, att freden skall blifwa allmän, och
således äfwen wi deruti inbegripas. Den an-
dra åter tror att fast ÖsterRike gör fred kunna
wäl Engelska, Ryska, och Svenska, wid Hano-
ver förenade Arméerne likafullt operera och

170. 
1806. 

Januarius.
Swag recom-
mendation.
Cit: p: 167.

Bref.

171. 
1806. 

Januarius.

172. 
1806.
Januar:

409

Inl. PSL bok 8_PSL 4  2016-05-09  21:23  Sida 409



slå, eller likt de andra låta slå sig. – Och om
du frågar hwad jag tror, så swarar jag: Jag för -
står det icke, och tror derföre intet; men hwad
jag önskar: se det är fred! Lika med dig tycker
jag det är grufligt synd om Nortman (Borg-
mästaren). HofRättens utslag är ej allenast
obarmhertigt, utan jag wille nästan säga orätt -
 wist. En gammal man, som lutar mot grafwen
skall mista tjensten för en den största skurk
man känt (Notarien Stenberg) och för förse-
elser gjorde för snart 20. år sedan; långt för
detta glömde och begrafne med dem som or-
sakat dem (Stenberg) wisserligen är detta
grufligt hårdt; men det måtte wäl kun na hjel-
pas! och den enda tröst jag, som äfwen hörer
till det Collegium, hwaraf en del kunnat begå
denna obarmhertighet, äger för dess heder är
den, att denna länge utmärkta del, nu mera
är upplöst, och att allmänheten således bör
hoppas, att på hwilken afdelning dess wälfärd
och rätt; hädanefter må komma att bero, få
den med mera noggranhet och godhet pröf-
wad.” === slutet.

Brefwet till min hustru lydde såsom följer.
=== ”Nu får jag önska dig en lycklig fort-

sättning af det nya året, ett lungt och glatt
sinne stört af inga stormar; glädje af dina små
barn, af deras hälsa och beskedlighet; se der
din lilla glada werld, lycklig den som ej äger
en widsträktare!
Lika enformigt, som det tillgår i dit lilla hus,

lika fattigt på större händelser förflyter tiden
i hufwudstaden; jag har således ingen ting, att
förkunna. – Jag lefwer, mår wäl, gör min tjenst,
tänker ibland på ensligheten och tomheten af
mitt lefnadssätt nu som förr, och se der min
lefwernes beskrifning från det ena året till det
andra. Jag kom aldrig längre; att arbeta i min
tjenst; någon gång smickras af Förmäns, kam-
raters och allmänhetens bifall derföre; men
också jämt plågas af afwunden, som will finna

fel; att någon gång se framför mig blänka hopp
om bättre tider om befordran &c: men bestän-
digt känna swårigheter, som åtfölja knappa
tillgångar och fattigdomen; att känna swårig-
heterne af det ensliga lif jag förer; önska en
förändring deraf och aldrig hinna den; se der
mitt beständiga förhållande.
Jag skall hälsa dig ifrån Borgmästaren

Nortman och hans Fru; det är synd att se
menniskor så handteras, Gud gifwe att någon
hjelp berodde på mig! Det gör det icke, men
skal wäl dock ej uteblifwa hoppas jag.
Nå huru förehåller det sig? har det ännu ej

lyst för Swåger och Swägerskan (Major Knor-
ring och Fröken Stromberg.) snart längtar jag
efter detta slut. – Jag wet icke; men det är som
jag ej förr wore riktigt fri.” Slutet.

Såsom wanligt woro wi denna tiden stadda
på wåra husförhörs resor, och hade en dag
wår station i Djekneböle by. Efter arbetets
slut wid middags måltiden kommo äfwen
Herr Löjtnanten Löfvenadler och Handels
man Boström också till oss och spisade med
oss. Derunder och isynnerhet sedan språka-
des i hwarjehanda ämnen och äfwen ibland
annat om samlag med andra könet eller flic-
kor. Det ena ordet, föranledde det andra, och
alla ärkände de sig hafwa sådant försökt, och
äfwen Pastor Häggström och Magister Watt-
rang; förebärandes ungdoms hettan, ”och ho
kan alltid wara så återhållsam” föreburo de.
Ett sådant samtal war mig mishageligt; och
att de någon gång så hade afwikit ifrån dyg-
dens wäg war illa; men ännu wärre, att der -
om tala för lekmän; det war ju att stärka dem
ännu mera i lösaktigheten. Jag satt blott en
tyst åhörare af alltsammans; ty jag insåg, att
om jag hade sagt något häremot, så hade det
blot tjent till att reta dem till spe och begab-
beri; påminnandes mig: att tiga hafwer sin
tid, hellst då när man ser sig dermed icke
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kun na något uträtta till förbättring eller
upp byggelse. Sedan wände Magister Watt-
rang sig till mig; sägandes: likasom frågan-
des, och som jag tykte, att få äfwen mig, att
tala i detta ämnet, och icke mindre än de är-
känna en sådan afwikelse eller snedsprång i
detta fall: ”Om någon är fri i detta fall så
måste det säkert wara Bror Stenberg; ty ho -
nom kan jag ej annat än anse för att wara
oskyldig.” Härpå swarte jag, enligt min sam-
wetts känsla: ”Om jag wille påstå att jag har
warit utan frestelse i detta fall, så wore jag
en skrymtare; men det säger jag, att jag, när
som hälst är färdig, att med hwem det wara
må kunna gå på ed, att jag, utom med mina
hustrur, icke har haft härom någon ärfaren-
het.” Och härmed war man ifrån detta tale
ämnet.

Sedan geck jag en dag till Åbergs och Grahns -
ka huset med min Räkning på mina Prestlö-
ner, som jag hade att få för deras flere
hemman i Socknen. Wid uppwisandet deraf,
började unga Bruks Patron Morten Grahn,
som alltid förde boken på contoiret, och af-
liqviderade räkningarne, att grongdera öfwer
det höga priset, som jag och Pastor Hägg-
ström hade satt på wårt korn i wåra räkning -
ar, och wiste sig derföre deröfwer gans ka
misnögd och föga feltes att icke han for ut
emot mig med otidighet. Jag swarte, att det
war det allmänna priset, som jag; oprutat
wanligen fick utaf allmogen. När han då hör -
de att jag icke wille låta afpruta något, så sade
han med en hotande ton: ”Ja, så skola wi ock
icke eller underlåta, att sätta höga priser på
wåra waror, som tagas hos oss.” På den saken
swarte jag allsintet, men tänkte: – Ja derföre
får jag wäl någon råd; jag behöfwer ej mer än
blott låta bli att handla i ert hus, eller aldrig
taga några waror här, alldraminst hafwa bok-
räkning här, så är den saken fullkomligen

hjelpt; men jag aktade mig noga att låta ho -
nom förstå detta mitt tagna beslut, hwilket
jag ock sedan troligen hölt. Då jag någon
gång der behöfde kö pa något, som icke fans
annorstädes, så hand lade jag sådant på bodan
med hans Bodbetjenter emot contanter ge-
nast efter öfwer ens kommit pris. Sådant war
mig nu icke swårt, såwida jag icke nu mera
stod bunden i hans Handels bok; emedan jag,
efter det stränga krafwet, hwarom se pag: 92.
denna Bo ken, be talte hela min skuld så snart
möjligt war; häraf, som också af det nyss cite -
rade stället ser man mannens judiska lynne i
hög grad; dock ägde han den goda egenska-
pen, att han enligit gammal praxis i det hu -
set, håller ärliga och säkra räkningar, sedan
pri set är öfwerens kommit, och ord och löften
hållas efter aftal.

Ifrån Swåger Nils Jacob ankom denna må -
nad 3:ne bref i det 2:dra skrifwer han: ”Nästa
Söndag den 30. blifwer det omtalta walet,
som helt säkert slår ut till Genbergs fördel;
nog får Sædenius röster i Nysätra, men det
gör icke tillfyllest; men ingen talar om Berg -
stedt, hwilken finge Pastoratet om jag hade
magten i händerna, såwida den mannen föll
mig mäst i smaken.” Det war min äkta Wän
i Räfsund Nicodemus Bergstedt. Sedan till-
lägger han: – ”Wälkommen till Prestmötes
resan.” N:B: jag war af Consistorium utnämd,
att till sommaren på Prestmötet wara secun-
dus respondens. Och i det 3:dje: ”Utgången
af walet i går, wet du säkert förut igenom Be-
falln: M: Bergstedt; (KyrkoHerd: Jon: Gen-
berg feck pluraliteten.) – Jag hade så när
blifwit allena röstande på Bergstedt, men
några få i Nysätra nämnde äfwen honom.”
Föröfrigit blott commissioner. 

I medlertid hade Consistorii förordnande
ankommit för mig till att på Prestmötet i
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Pithe den 16. 17. och 18. nästkommande Junii
wara secundus respondens, då Articlarne de
homine & homine integro ex Repetitione
Theol: Benzelii komme att ventileras. Hwar-
före jag började bereda mig härtill; hwarom
framdeles mera.

Twenne bref ifrån Swåger Nils Jacob inne-
höllo blott commissioner.
Angående nyss omförmälte förordnande

för mig att wara Secundus Respondes på det
blifwande Prestmötet, fant jag genast en mot-
sägelse rakt stridande emot Consistorii sist
utfärdade Circulaire; deri jag utnämndes till
Opponens men icke till Respondens. Jag blef
derföre willrådig hwilkendera function med
rätta wore min; och för att blifwa wiss härom
nödgades jag gå med förfrågan till Consisto-
rium. Då jag af den nyss blefna Consist: No-
tarien Carl Pet: Lindahl, Olofs Bror, nu feck
följande swar.
=== ”får jag härom uppå Herr Biskoppens

befallning meddela, === det Bror har att rät -
ta sig efter det erhålna brefwet ifrån Biskop-
pen; och du blifwer således Secundus Res -
pondens wid berörde tillfälle. Comminis ter
Ansenius, hwilken denna sak ock rö rer, skall
äfwen bekomma underrättelse om sakens
rätta förhållande, till sin rättelse.
Orsaken till detta mistag har skedt derige-

nom, att jag war bortrest wid Circulairets
correction, som således ombesörgdes af en
annan, hwilken wid införandet i Circulairet
af H:r:r Officianter wid Prestmötet icke kom
att följa den af Herr Biskoppen sist gifna för-
tekning på bemälde Herrar, utan rättade sig
efter en förut gifwen och Casserad.”

Ett sådant ombyte war jag föga belåten med,
så mycket mindre som jag redan, sedan Cir-
culairets ankomst, till det mästa hade utar-
betat nästan alla mina oppositioner, som nu

mera blefwo mig till allsingen nytta; utan
måste blott gisningswis utarbeta förswaren
emot möjeligen blifwande inkast; hwarom
mera nedanföre.
Jag hade också skrifwit till Brodren Hägg -

qvist, som nu war i Hernösand, och förfrågt
mig hos honom huru allting skulle tillgå wid
ett Prestmöte; som jag alldrig förr hade öf-
werwarit på det jag icke måtte wara alldeles
okunnig derom. Och feck snart detta swar. 

=== Först om förändringen af min function.
===. 
”Du kommer att stå medlerst ibland Res -

pondenterna i nedre Cathedern. Primus Res -
pondens upptar det första argumentet, sedan
han hållit en liten oration, du uptar det andra
argumentet, sedan du orerat till samma oppo-
nens; och så tourwis. Ingen oration behöfs,
hwarken till Biskoppen eller auditorium; utan
endast då när du första gången skall upptaga
en ny opponents första argument. Således be-
höfwer du blott tre orationer, och högst 2. till
Extra opponenter. ===. Förr än disputations
acten börjas så sjunges === Veni Sancto Spi-
ritus,119 &c: Derefter håller Biskoppen ett tal;
sedan intager Præses Cathedern och orerar fö-
rut, som wid en annan disputations act; resten
ser du af hosgående papper (som är för mig
förkommit.) med den skilnad, att Synodal
oration hålles af Unæus: förmodeligen sker
det första dagen på eftermiddagen, hwarpå
följer examen med de yng re; ibland dem kan
du ej räknas och behöfwer således ej swara på
frågorna, så framt ej alla andra tiga. – Jag hade
häldre önskat att du blifwit opponens. – Stå
på dig braf, som en rättskaffens Aboensis eg-
nar och anstår.”
Sedan om hans egen utsigt att få komma

till Umeå &c: samt om några Stifts nyheter.
&c: 
Förr än jag feck föregående bref ifrån

April.

179. 
1806. 
April.

Cit: p: 185. d: B: 

180. 
1806. 
April.

Cit: pag: 198. 
här efteråt.

412

Inl. PSL bok 8_PSL 4  2016-05-09  21:23  Sida 412



Brodren Häggqvist, hade jag skrifwit till min
Swåger Johan Petter i Pitheå, med begäran,
att han wille underrätta mig hwilka som
skulle blifwa Officianter på Prestmötet, om
han det kände. N:B: Jag hade då icke ännu fått
Circulairet derom. Jag bad honom också att
skaffa mig rum i Pitheå Stad icke blott för
mig utan också för min hustru, som också
fant det wara nödwändigt att wara med på
Prestmötet, åtminstone såsom åskådare och
åhörare, och sedan för att hälsa på sin Bror
och Swägerska, &c:
På det första swarte han, att han wäl hade

hört, men åter förglömt hwilka som skulle
blifwa Officianter. Och på det senare, att rum
skulle han säkert förskaffa oss. Och fortfar:
”Du och Din hustru äro wälkomna hit, och
hoppas jag att wi skola få nödigt utrymme
oaktat wi kunna anse oss mera trångbodda
efter Herr Öfwerste Bergenstråles ankomst.”
Sist om en commission. Om hwilken också
Swåger Nils Jacob skref.

I Maj månad betalte jag den pag: 94: och föl-
jande omnämde årliga contingenten till Kyr-
kan, och fick Magister Wattrangs qvitto der -
på och så förhölt jag mig alla år i samma må -
nad tilldess hela summan war betalt; hwilket
engång för alla här nämnes.
De sista åren Herr Öfwerste Löjtenanten

Bergmahn wistades här i Länet (Han reste
bort litet före 1808. års krig) så ofta wi wore
hos honom, eller wi annars woro i hans säll-
skap, så tog han sig före, så ofta han antingen
tilltalte min Hustru eller annars talte om
hen ne, att kalla Henne icke: Fru Stenberg,
utan Fru Turdfjäll. Detta kunde jag ej annat
än förtryta, såwida det är ett allmänt bruk,
att hustrun altid bär sin mans namn. Förmo-
deligen trodde han sig, efter sitt adeliga hög-
hets begrepp, derigenom, så mycket mera
hed ra både henne och mig, såwida min Swär-

far war en Adelig wederlike. Förmodeli gen
trodde han, att jag således skulle wara smick-
rad deraf; ty någon annan anledning kan jag
icke inse att han hade härtill. Wäl hade jag
när wi i Staden någon gång Stodo fadder till-
sammans, i dopboken skrifwit ef ter mitt
namn och dess Fru, Elisabeth Cathri na Turd-
fjäll; ty jag ansåg det wara onödigt, at sedan
jag hade skriwit: och dess Fru att sedan pluttra
dit: Fru Stenberg född Turdfjäll; men jag kan
icke inse att han någonsin hade haf tillfälle
att se sådant i Stads Kyrkans döpelse bok, och
således trodde, att det war min egen åstundan
och wilja, att min Hust ru måtte benämnas,
Fru Turdfjäll. Sedan han således wid 2. a 3. sär-
skilta tilfällen så hade benämnt min hustru,
så beslöt jag, att påminna om obehörigheten
och olämpeligheten deraf, ungefär med föl-
jande ord. Herr öfwerste Lojtenant: Jag heter
Stenberg: och då min hustru har ansedt mig
wärdig, att blifwa hennes Man, så wet jag
wist, att hon hwarken föraktar mig, och än
mindre förnekar! eller anser sig förnedrad
utan twärtom, såsom en behaglig skyldighet,
och sig hedrad af att bära mitt namn; ty jag
wet mig icke på minsta sätt, i ord eller gär-
ning, uppförande eller tal, i tänkesätt eller an-
nat hafwa wanhedrat mitt namn; eller att
hon för någon sådan orsak icke skulle anse
mitt namn hederligt nog att bäras af Henne.
Altså ber jag att min hustru måtte få bära mitt
namn, som hon både bör och will. Men oaktat
detta mitt beslut, kom jag mig icke till ett så-
dant yttrande, dels för sällskapet skull; eme-
dan jag icke wille wäcka något obehagligt
gräl, och dermedelst förstöra allas ro och nöje;
och dels ock för min ömsinta hustru skull,
som war alltid närwarande och jag wiste war
mycket granntyckt och blödig, och således
hade skolat hafwa största torte deraf och der-
till med nödgats sitta och gråta och lipa, både
så länge hon wore der, och sedan äfwen hem -
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ma; derföre för att skona henes ömtålighet så
teg jag heldre. Dock hade jag warit med ho-
nom allena, så torde jag wäl hafwa sjungit ut
för honom min wisa; men lycka war, att han
reste bort; hwarigenom jag både slapp att hö -
ra denna absurda och bakwända Compli -
meng en till min hustru, som ock alldeles be-
friad ifrån det lessamma bekymret om det
tiltänk ta obehageliga samtalet, hwaröfwer
jag war mycket nögd.

En annan anecdot af denna Öfwerste Löjte-
nant måste jag anföra, som bewisar, huru
menniskor af fördomar och adels högmodet
förledda, hellt alfwarsamt kunna påstå allde-
les absurda, barocka, och bakwända sattser
och påståenden, och enwist förswara dem.
Jag war en gång hos honom tillika med några
andra herrar (min hustru war icke då med)
då samtals ämnet till slut blef om stora och
qwicka natturs gåfwor hos barn, samt om
mer eller mindre medfödt godt förstånd att
fatta och lära m:m: då Öfwerste Löjtenanten
gjorde det absurda påstående: att Adelsmans
barn altid hade företrädet i detta fall, så att de
woro qwickare, klokare och läraktigare än 
ofrelse mans barn &c: hwilken satts han en-
wist och med fullt allfware förswarade. En
eller twå andra främmande adelsmän, subal-
tern officerare woro också med, och biföllo
straxt denna barocka satts, hwars falskhet
icke allenast oräkneliga exempel ur alla tider
tillräckeligen ådagalägga, utan som ock hwar
och en förnuftig och olärd menniska tillräk-
ligt inser; så långt förleder fördomen, egen-
kärleken och högmodet menniskan, till att
med alfware kunna tro, påstå och förswara en
så absurd satts. Jag mins icke om det war jag
eller någon annan som irroniskt inwände: –
”Ja det synes tydligt det på deras oäkta tig-
garbarn.” Då Öfwerste Löjtenanten swarte:
”ja äfwen de äro qwickare och äga större na-

turs gåfwor &c: än de andra.” Och som jag nu
kom ihog Salomos wisa råd: Tiga hafwer sin
tid,120 så wille jag icke gifwa mig i minsta dis-
pute härom; ty jag insåg tydligt, att sådant nu
wore en alldeles fåfäng möda, och att nu för-
swara motsattsen såg jag allsintet wore att
något winna eller öfwertyga dem, utan blott
att ådraga sig deras begabberi och förakt; ty
teg jag som ett godt barn, men log i mjugg åt
deras galna tro och öfwertygelse.

Ett bref ifrån Swåger Edenqvist war ett swar
på mitt angåen Mademoiselle Höckerts com-
mission angående pengar ifrån Mademois:
Hamrin.
Swåger Nils Jacob, jämte det han, i bref,

bad oss wara wälkomna till ho nom wid till-
fälle af wår förestående resa till Prestmötet,
an mo dar oss också om en par Com missioner,
dem wi expedierade och förde med oss när wi
reste. 

VII. Capitlet.
Prestmötet.

Härtill sökte jag, förbereda mig så godt jag
kunde, hellt ensam; ty jag hade ingen att
rådfråga och Consulera med. och som jag
först länge trodde mig blifwa opponens, så
anwände jag den mästa tiden att samman-
skrifwa oppositioner emot hwarje fråga i bå -
da Articklarna, De homine, et de homine in -
tegro, som jag redan har omnämnt pag: 179.
denna boken; = Änteligen då jag blef kunnig
om min blifwande rätta func tion, så började
tiden för mig blifwa något kort. Jag arbetade
dermed flitigt; först på de orationer, som jag
borde hålla, och sedan på förswaren för
hwarje fråga i Benzelii repetitio. Ja jag gjorde
mig också den mödan, att afskrifwa alla
dicta classica, som hörde till äm net, så wäl
Hebraiska som grekiska. &c: och sökte göra
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mig hwarje styckes innehåll noga bekant. På
det, att om någon opponent skul le åberopa
sig något sådant språk, jag icke måtte wara
aldeles oberedd derpå; utan måt te genast
kunna hafwa språket för ögonen i sitt rätta
grundspråk. Min wän Befallningsman Berg -
stedt kom en dag till mig under detta mitt
arbete, och då han såg hela den smörjan, som
jag hade sammansatt, förundrade han sig;
(N:B: han war icke studerad och kunde såle-
des allsintet deraf) och sade: ”får bror någon
betalning för så mycket beswär?” – ”Nej”
swarte jag. – ”Så!” fortfor han, ”och Consis-
torium kan äga magt att så åstadkomma icke
allenast rese kostnaden fram och åter; utan
också, så mycken tidspillan till ett sådant ar-
bete.” Jag swarte: – ”Consistorium twingar
ingen till detta arbetet, det gör dem likamyc-
ket om man läser eller icke lä ser, skrifwer
och arbetar eller icke; men man måste nog
ändock arbeta så godt man kan, så framt
man icke will stå i skamrummet, och af hela
församlingen blifwa ansedd för en ussel stac-
kare.”
Dessutom läste jag wäl igenom i Döder -

leins Theologie,121 hwad som hörde till före-
warande ämne.

Nu wäntades Biskoppen Nordin en wiss dag
i början af Månaden, som först skulle till
Torneå med sin lilla svite, och skulle derifrån
återkomma till Prestmötet. Samma dag om
morgonen fingo v: Pastor Häggström och jag
höra, att Prosten Hofverberg och Magister
Wattrang allaredo hade afrest till Sörmjöle
att der i sin gård emottaga Biskoppen, ty han
hade der köpt sig ett Hemman. Af denna un-
derrättelsen blefwo wi högst bekymrade hu -
ru wi borde oss förhålla i detta fall. Ty om wi
icke reste skulle det säkert anses som ett
stort mankement i den aktning, wördnad
och uppmärksamhet, som wi woro en sådan

wår högsta Förman skyldige; ty när en så
gammal man som Herr Prosten Hofverberg
war, hade gjort sig den mödan, att resa ända
till Sörmjöle, så kunde ju wårt uteblifwande,
som woro mycket yngre än han, icke annat
än anmärkas såsom en oförlåtelig uraktlå-
tenhet af oss. Å andra sidan åter tyktes Hof-
verbergs tysta afresa, utan att gifwa oss den
minsta wink derom, antingen wi borde resa
med eller alldes uteblifwa, wilja säga så
myck et som jag will icke hafwa mina Em-
bets Bröder och mina under medtjenare med
mig; alltså hwilketdera wi än gjorde så skulle
wi ändock i alla fall stöta emot, och fela emot
skyldigheten: hwad war då att göra? I med-
lertid sade Pastor Häggström: ”Hade det wa -
rit Herr Prosten Eurenius i sin tid så hade
han wist icke förhållit sig så, utan twärtom
hade Han sagt: Mina Herrar Embets Bröder!
wi böra wisa wår Biskop den aktning att resa
och emottaga ho nom der och der; kommen
derföre antingen med mig eller infinnen
Eder på stället i god tid; på det wi måge,
såsom wederbör, en corps uppwakta Herr
Biskoppen; ty så är det altid brukligt i alla
Stånd, att Förman tager sina underhafwande
med sig wid slika tillfällen; derföre böra icke
eller wi uraktlåta en sådan wår skyldighet;
och så förhölt sig Herr Prosten Eurenius sig,
när Herr Biskop Hesselgren ankom hit.”
Wi togo dock det beslutet att resa, det måt -

te då blifwa ansedd huru det kunde af Prosten
Hofverberg. Och wid ankomsten blef Prosten
så mörk och lång i synen som en grå hårsäck,122
samt frågte med en wresig ton: Huru wi kunde
utan hans tillstånd resa dit, och så läm na För-
samlingen utan Prest wid Kyrkan? Wi ursäk-
tade oss så godt wi kunde dermed, att wi hade
ansedt det wara wår owilkorliga skyldiget, att
icke mankera wår tilbörliga aktning emot Bis-
koppen &c: men denna wår ursäkt antogs icke
för giltig. Magister Wattrang, alltid myndig,
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brummade icke mindre än Prosten, ehuru
blott adjunct; och lät wara att han bestridde
Prostens hela sysla i allt, så hade han derföre
icke det minsta att säga öfwer oss. Nu ansåg
Wattrang sig nödsakad att genast resa hemm.
På det att Biskoppen, wid ankomsten, icke
måtte finna Församlingen lämnad utan Prest
wid Kyrkan. Wi sökte att förmå honom att
blifwa qwar, åtminstone till Biskoppen wore
ankommen; ty wi woro i allafall innom För-
samlingen allesamman, och Biskoppen kunde
wäl då icke stort hafwa derom att påminna
&c: men Han fjäskade, gjorde sig till och reste
genast hemm dubbelt så lång i synen, som han
annars af naturen war, samt ond och twär. –
”Ja så res res då”, sade wi, ”allt för gärna” och
tänkte: i alla fall hade det tillhört dig som
Addjunct att wara hemma framföre oss, hellst
då Prosten derom allsintet hade befalt.
Wi insågo alltför wäl hufwud orsaken,

hwarföre Prosten Hofverberg icke wille att
wi skolat resa dit; nemligen: Han kunde icke
undgå att gifwa Biskoppen en liten resmiddag
wid hans ankomst; och war rädd för att nöd-
gas gifwa oss också en mat bit tillika med,
samt att wi kunde dricka opp ett eller annat
glas win för honom, hwilket allt misunnades,
derföre hade han ock icke kallat oss med sig
på resan; men såg sig ändock i alla fall nu nöd-
sakad dertill. Derföre, sedan Wattrang war
rest, beslöto wi, att gå på Gästgifware gården
och beställa oss middag, der wi spisade wår
fulla nödtorft, under wår wäntan på Biskop-
pen, och gjorde wåra anmärkningar öfwer det
egna artiga sättet, på hwilket wi hade blifwit
emottagna. &c:
Wi passade derunder noga på att se efter

när Biskoppen skulle komma, och wid första
skymten af hans ankomst gingo wi genast till
Prosten för att tillika med honom beneven-
tera honom till sin ankomst till oss. Bordet
hade redan före wår ankomst stått dukat, ma-

ten bars in, och Biskoppen med hans rese säll-
skap Lector Renström och Cons: Notarien
Carl Pett: Lindahl anmanades att sätta sig till
bords; men Pastor Häggström och jag beslöto
att icke sätto oss eller äta något; men då Bis-
koppen, som icke wiste annat, än att wi med
Prostens wilja och kallelse woro der, ej eller
kände det misförstånd, som nyligen war up -
stådt emellan Her Prosten Hofverberg och
oss, höfligt och enträgit bad oss också sätta
oss till bordet så kunde wi ej annat göra; men
wi gjorde icke stor skada på maten. Likaledes
anmanade oss också Biskoppen att dricka ur
wåra glas; ty fortfor han: ”Jag önskar att snart
få fortsätta min resa”; och således kunde wi
icke undgå att äfwen dricka wårt glas. Och
straxt efter måltiden skedde afresan för oss
alla i samma svite, utan att något anmärk-
ningswärdt skedde under hemresan.

D:n 10. afreste min hustru och jag till Prest-
mötet och drögde och roade oss hos Swåger
Nils Jacob och Swärfar så länge tiden det
tillät, hwarefter resan fortsattes utan någon
märkelig händelse, och ankommo wi till
Swåger Johan Petter en par dagar före Prest-
mötet, der wi mådde wäl och hade nöjsamt
hos Syskonen på Öfwerste Bostället Grahn.
Och war mitt wistande derstädes isynnerhet
hwad sängkamraten angick mångfaldigt nöj-
sammare än förra gången; se pag: 529. 7:de
Bok: ty jag blef icke nu som då malplacerad,
ehuru trängseln icke tillät annat än en näs-
tan omöblerad kammare i flygel byggningen.
Och dermed woro både min hustru och jag
ganska nögda, isynnerhet som wi fingo ligga
för oss sjelfwa; utan något annat sängkam-
ratskap.
Om dagarna geck jag ut att botanisera,

men träffade knapt någon okänd ört.

När wi en middag spisade hos öfwersten Ber-
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genstråle, frågade han mig hwad orsaken
kunde wara därtill att hans kornåkrar woro
så klena och fulla med ogräs. – Jag swarte:
”Jag inser icke någon annan orsak än att de
woro sådda alltför gles och tunt och jorden
är alltför mager.” – ”Ja” fortfor han: ”jag har
just med flit sått dem glest; ty jag har ansett
det för bättre, och för sjelfwa dygden wid så-
ningen.” – Jag swarte: ”Herr Öfwersten har
deri ganska rätt när jorden är fet och frodig;
ty om man då sår tjockt och tätt, så slår wäx-
ten blott i hallmen och lägger sig i nyss till
ax skjuten brodd, och axen ge klen och smal
tjerna; men om åkrarna äro magra, och man
då sår glest och tunt, så hinner ogräset förut
till frodig wäxt eftersom det har så godt ut-
rymme dertill, och således förqwäfwer kor-
nets wäxt; men sår man åter tätt och tjokt,
så hinner kornet skjuta upp och komma till
någon stadga förr än ogräset, som i brist af
utrymme qwäfwes, och halmen ger wäl små
ax men ändock någorlunda godt och moget
korn fast ej så ymnigt”; hwilket han fant wa -
ra rigtigt och grundat på giltiga skähl.

Om qwellen före 1:sta Prestmötes dagen åkte
wi tillbaka till Pitheå Stad till wårt, af Swåger
betingade qwarter hos Swägerskans Morbror
herr Stads Comministern Isr: Gran lund, der
wi fingo en liten nätt och snygg kammare.
Den glada anmärkningen gjorde wi också
här, att oaktat wi i Umeå tycktes hafwa gan -
s ka ljusa och wackra sommarnätter, så woro
de dock här wida ljusare och wackrare; ty
omkring klockan 12. i Umeå war dock en li -
ten fast obetydlig dunkelhet af mörkret, så
att man ej wäl kunde läsa i bok; men här i
Pit he woro sommarnätterna så ljusa och
högst wackra så att man kunde läsa med lätt-
het ehuru fin stil som hellst; endast med den
skilnad att solen en liten tid omkring klock -
an 12. icke syntes.

Så tidigt kom jag dock in till Staden att jag
hant uppwakta Herr Doctor Nordmark ifrån
Luleå, min blifwande Præses wid Prestmötet,
som war ganska höflig och artig emot mig.

Jag har wäl nyss sagt att resan hit aflopp
utan någon märkelig händelse; men jag får
dock här anföra följande, som jag har för-
glömt. Till qwällen kommo wi till Kinbäcks
Gästgifware gård; der wi beslöto att ligga öf -
wer natten. Sedan wi hade spisatt, frågte
gästgifwerskan: Om det skulle bäddas i en
eller twå sängar? ”Nej blott i en säng”, swarte
min hustru, och jag tillade skämtande och
leende: ”Nej kära Gästgifwar mor; intet får
Ni skilja mig ifrån min Hustru; ty jag har
fått fullkomligt laga fasta på henne, och jag
will ej skiljas med henne hwarken i säng
eller säte.” Hwad Hennes tankar om oss hade
warit, som föranledde henne till denna frå-
gan wet jag wäl icke; Men förmodeligen an -
såg hon min hustru för att wara en flicka,
och för ung för att wara min hustru, och så-
ledes antingen, att hon war min dotter, eller
en Mademoiselle, som annars åtfölgde mig
på resan; ty min hustru bibehölt ännu till det
mästa sin ungdoms fägring. Men jag tyckte
dock, att gästgifwerskan af wårt förtroliga
uppförande emot hwarannan hade bort kun -
na inse, att wi woro gifta.

Likaledes har jag förglömt, att wi om qwellen
derförut körde in till Herr Doctorn och Pros-
ten Ström i Skällefteå der wi fingo ligga i den
förnämsta, grant möblerade främmankam-
maren, i sjelfwa den sängen, som Biskoppen
på sin uppresa hade legat. Morgonen derpå
blef min hustru, som på långt håll något litet
war slägt med Doct: Ström, af Frun anmodad
att hjelpa henne ställa till en drells wäf, som
hon icke feck till gångs. I medlertid åtföljde
jag några Herrar, som dels woro boende på
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stället och dells resande till Prestmötet, att
göra en visite gåendes till Herr v: HäradsHöf-
dingen Joh: Sundelin, som bodde en nätt
fjerndelswäg norrom, på en liten kulle inwid
landswägen, och som jag då förs ta gången
lärde känna. Wi promenerade se dan tillbaka
och spisade middag hos Doctor Ström; hwar-
efter, och sedan min Hustru ha de i ordning
stält Fru Ströms wäf, så fortsatte wi resan,
som sagt är till Kinbäck.

Jag återkommer nu till Prestmötet.
Prestmötet hölts i Conrector Lönbergs

gård wid Torget i en stor sal wid hörnet af
norra gatan. Alla tre dagarna höllos Prestmö-
tes Predikningar, af hwilka mins jag nu icke
mera, men altartjensten gjordes af Magister
Wattrang och en annan af de yngre Prester -
na båda tillika. Ifrån Kyrkan gingo wi straxt
till Prestmötes salen. Och satte oss på sido-
bänkarne, Patres och Prostarne &c: åt högra
sidan af Cathedern, och wi andra åt wänster.
Acten första dagen öppnades af Biskoppen
med ett skön Latinskt tal, som både till äm -
net och stylen war ganska wackert och städat
med en skön Latin; just ett mästerstycke.

Officianterna woro:
Præses, Doctor Nordmark; vice Præses, Herr
Prosten Rydman i Torneå; Orator, Rector
Unæus i Pitheå; Respondenter, Herr Kyrko-
Herden Häggström i Öfver Calix primus; Jag
secundus och en Comminister Burman i Tor-
neå. Opponenter, Herr KyrkoHerden Öhr -
ling i Löfånger, Comminister Ansenius i
Skäl lefteå och Stads Comministern Isr:
Granlund i Pitheå.
Præses hölt också ett förträfligt tal ifrån

Cathedern, anmanade oss Respondenter att
intaga wåra rum; Häggström till höger jag
midtuti och Burman till wänster; samt Op-
ponenterna att börja anföra sina påståenden.

KyrkoHerden började med sitt Tal till Biskop-
pen &c: som tilläts honom om jag mins rätt;
men då han äfwen wille orera till oss Respon-
denter, så tillät icke Biskoppen sådant; utan
sade: ”Min wilja och begäran är, att samtelige
Herrarna inställa alla sina Tal, och blott hålla
sig till hwad dem såsom officianter tillkom-
mer.” Hwilket KyrkoHerdarne Öhrling och
Häggström måste hörsamma. KyrkoHerden
Häggström war wist icke någon trollkarl, det
jag också redan förut fått höra, så att ehuru
owan och klen jag kunde wara, hörde jag dock
honom goda delen stå efter mig; Han gaf
grammatican örfil på örfil som man säger;
wist gjorde jag wäl också det samma; men
dock wida mindre ofta; isynnerhet observe-
rade han sällan accusativus casus, utan han
högg till så godt han kunde ända fram, tog det
så tog det; och isynnerhet tycktes mig, att
hans swar förut woro beredda emot de inkast,
hwarom han, i god tid, tyktes hafwa blifwit
underrättad; men jag kände icke det minsta
de oppositioner, som skulle förefalla. Hastigt
reciterade han dessa swar; men derutöfwer
blef det föga mer. 

Emot det att KyrkoHerden Öhrling skulle
sluta sin opposition emot Häggström, feck
jag se några Fruntimmer komma i dörren för
att se och höra på oss, ändock de icke för -
stodo det minsta deraf; och ibland dem woro
äfwen min Hustru och Swägerskan, enligt af
dem gifwit löfte. Detta gladde mig; ty jag
önskade gärna, att min Hustru måtte få se
åtminstone det yttre bruket och tillgången
derwid; samt att hon måtte stå qwar tilldess
att min tour att swara, äfwen komme, det
Fruntimmerna också gjorde; men litet der-
efter gingo de alla bort.

KyrkoHerden Öhrlings andra opposition til-
hörde mig att beswara. Den angeck Evas ska-
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pelse af Adams sidoref; hwarwid han sökte
påstå Mosis berättelse derom och Benzelii
derpå byggda påstående såsom warande
orimligt. Argu mentet war icke allenast be-
nigt, utan också högst owäntat, och dertill-
med kunde jag icke i hast få rätt på Auctors
ord och yttrade mening derom oaktat Op-
ponens 2. gånger Citerade stycket, i hwilket
Auctors ord stodo; ty änskönt jag tyktes
ganska wäl hafwa gjort mig bekant med
Auctors alla frågor och swar; så war jag dock
så förwirrad och ögonen så förblindade att
icke kunde se dem. Orsaken härtill war till
en del den, att stycket war något långt, näs-
tan utföre hela sidan, och orden härom stodo
mitt i stycket, så att mina ögon i bråskan
icke kunde, eller icke hant fästa sig wid or -
den, som angeck denna sak. Jag uptog dock
argumentet så godt jag kunde, och försökte
att swara något derpå; men det blef mycket
litet; till dess änteligen Præses frelste mig
ifrån bekymret, beswarte inkastet och wäl-
digt förswarade Auctors påståenden. Och får
jag en gång för alla nämna, att Præcidis swar
woro alla bastanta och öfwertygande, samt
rakt på saken, samt med en säker Latin; eller
som man säger: han förstod att altid ganska
säkert slå hufwudet på spiken; så att det war
ganska angenämt att höra honom. De öfriga
Oppositioner åter, som tilhörde mig att be-
swara aflopp änteligen något bätt re för mig.
Wid argumenternas upptagande, sökte jag
med flit att undwika, att altid nytt ja formeln
med accusativus; till exempel: contra qvæs-
tionem &c: eller oppositionem profers in
qvæstionem &c: och i det stället, för varia-
tion skull, wille jag nyttja dativus med ho -
nom passande verba; t: ex mucronem vertis
qvæstioni123 &c: eller contradicis qvæstioni
&c: men som jag dermed war mindre wan,
och äfwen war något osäker ibland, hwilka
verba, som med dativo böra combine ras,

samt kanske för ofta wille nyttja denna sed-
nare formeln, så torde det förmodeligen
warit mindre behagligt att åhöra, eller att
det hördes, att jag dermed war oöfwad.

Som det war min tour att upptaga Commis-
ter Ansenii första Argument, så gjorde jag
mine af att wilja börja mitt tal till Biskop-
pen, enligt Brodren Häggqvists underwis-
ning i hans bref (Se pag: 180. näst förut.)
Men Biskoppen befalte åter straxt, att wi
skulle utesluta alla tal; förmodeligen af föl-
jande orsaker: 1:o Att tiden dermed icke onö-
digt måtte medtagas och wåra hufwud göro -
mål dermedelst förhindras. Och 2:o förmo-
deligen för att slippa höra wår dåliga Latin
och kanske falska pronuntiation. Commi-
nister Burman redde sig också braf, och kan-
ske bättre än jag; så att det tycktes att wi ha -
de bort stå i ett aldeles omwänt förhållande.

På eftermiddagen hölts oration af Rector
Unæus. Andra dagen på föremiddagen fort-
sattes wår Disputation; och på eftermidda-
gen examinerades de yngre Presterna af vice
Præses Herr Prosten Rydman i Torneå. Och
större delen af hwad som så wäl Oratorn som
ock Examinatorn hade anfört igenkände jag
noga war alltsammans tagit utur Döderleins
Theologi.

Tredje dagen på föremiddagen skulle flera
ämnen och frågor afgöras, som angick Stiftet
och ecclesiastiqve styrellsen &c: den ena
efter den andra; såsom till exempel: att en
Pastor skulle betala 2. skel h: e 8. Kappar
korn till sin Comminister för en Predikan
för Pastorn, utom sin tur, men Comminis-
tern blott 4. Kappar korn åt sin Pastor i slikt
fall. Härwid tänkte jag först: jag inser icke
någon billighet deri att Comministern skall
få dub belt större betalning emot Pastorn för
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sam ma eller lika arbete och på samma ställe;
utom endast den att Pastor har mera råd till
erläggandet af en sådan högre betalning.
Dernest tänkte jag: Det är wist godt och braf
att något wist i detta fall är stipulerat; men
likaså litet som wi i Umeå hittils hafwa ens
tänkt på, ännu mindre tagit någon den min-
sta betalning för någon predikohjelp, likaså
litet lära wi ock någonsin hädanefter göra
det; ty wi hade alltid biträdt hwarandra oför-
trutit när det behöfdes, så komma wi wäl
också att göra härefter; ty den ena behöfwer
hjelpen en gång, en annan en annan gång,
och i så måtto är saken den samma; man be -
tjenar i alla fall dock blott sig sjelf dermed.
Och så har det också sedan altid fortfarit. 

Dernäst wäkte Biskoppen den frågan; att
man borde nu öfwerens komma om en all-
män wiss, billig och säker prediko=tur i för-
samlingarna, KyrkoHerdarne och Commi -
nistrarne emellan. Jag steg då upp, såwida
Herr Prosten Hofverberg ej sjelf gjorde det,
och sade: ”Högwördigste Herr Doctor och
Biskopp! hwad Umeå Församlingar angår, så
får jag ödmjukast anmäla, att det är en sådan
öfwerenskommelse förut träffad i H:r Pros-
ten Sunds tid i Herr Lectors Hellzens när-
waro, som å Consistorii wägnar, har öfwer -
warit och godkänt samma öfwerenskommel -
se.” Genast utbrast Biskoppen med någon
häftighet och i en tjerf och wresig ton: ”Den
öfwerenskommelsen känner jag nog, den är
absurd och förwänd. Är det billigt att Her-
rarna som äro twenne Comministrar, skola i
Tur med Prosten predika blott hwar tredje
Söndag och Prosten skall dessutom predika
högtids dagarna med? är sådant wäl rimligt?”
Jag swarte i allt sagtmod: ”Wi hafwa också
dessutom flera predikningar att answara
före.” – Han: ”hwilka är det wäl förena? och
säg mig huru många predikningar hafwa

Herrarna hwardera på året? lät mig få höra
det?” allt i samma wresiga ton. – Jag swarte:
”Högw: H:r Bisk: det har jag wäl aldrig räknat
efter; men wi answara i tur oss emellan för
alla Andagars högmässa, alla Ott= och Af-
tonsångar, Ottsångar på Bönedagar, alla Pas-
sions Predikningar, alla Catechesimi pre dik -
ningar och alla Tings Predikningar.” – ”Jaja”
fortfor Biskoppen: ”Herrarna åligger icke al-
lenast att swara för sina turer; utan också
owilkorligen biträda Herr Prosten dess utom
så ofta de påkallas.” – Ja tänk jag: hwilken
hafwer wäl warit beredwilligare än jag att bi-
träda utan allt beräknande, så ofta jag har
blifwit påkallad; men jag wille icke säga det
för att icke synas wilja skryta dermed. Men
då hwarken Prosten Hofverberg eller jag
nämnde något härom, så steg Herr Magister
Wattrang upp och sade: ”Högwörd: Herr Bis-
kopp! jag får ärkänna och intyga att H:r
Comminister Stenberg alltid har warit oför-
truten till hjelp och biträde så ofta han har
blifwit anmodad derom.” och då Herr Bis-
koppen icke tycktes höra, eller kanske låddes
icke wilja höra detta Mag: Wattrangs intyg,
så förnyade han ännu en gång detta sitt ytt-
rande, då han af Herr Biskoppen blef snäst
med de orden: ”Herr Magistern är en obehö-
rig man att blanda sig i denna sak.” Öfwer
detta Herr Magister Wattrangs intyg härom,
kunde jag ej annat än glädja mig och tacka
honom i mitt hjerta; hwilket intyg war så
mycket mera owäntat och kärkommit, som
han annars war myndig och Despotisk sin-
nad, samt altid färdig att klandra och critisera
det aldraminsta. I medlertid satt Herr Pros-
ten Hofverberg i sin långsamma tröghet, och
morrade och jämrade sig öfwer det myckna
predikoarbetet, som han hade så på Landet,
som i Staden, som så mycket förökar göro-
målen. Hwarpå Herr Biskoppen swarade:
”Herr Prost, det är nu tydligt, att Herrar Com -
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ministrar wid LandsKyrkan, hafwa alls ingen
befattning med prediko=arbetet i Staden,
om de icke friwilligt wilja åtaga sig sådant,
såwida det är en särskilt Comminister i Sta-
den.” Hwarwid jag tänkte: Det war ändock
wäl, att du ändock wille göra oss den rättwi-
san och ärkänna sådant! Till slut aktade jag
på tillfället och sade: ”Högwörd: Herr Biskop!
Min afsigt har långt ifrån intet warit att på
minsta sätt hindra eller motsäga någon ny öf-
werenskommelse om en annan lämpelig pre-
diko=tur; utan endast gifwa tillkänna, att en
sådan förut war upprättad och antagen.” Och
härmed beslöt jag att tiga och aldrig säga ett
ord mera härom. Biskoppen swarade: ”Ja den
öfwerenskommelsen kände jag allt för wäl
förut.” – Det kan wäl wara tänkte jag, men
det kunde jag icke känna eller weta. Och som
nu tiden war förliden, så slutade Biskoppen
sessionen för denna gången tills eftermidda-
gen, utan att den wäkta frågan blef afgjord. I
all oskuld gjorde jag denna påminnelsen,
utan att derwid tänka något ondt, såwida jag
trodde den war aldeles okänd af Biskoppen;
och det war wäl sant, att jag önskade att få
bibehålla wår redan undfågna prediko tur,
såsom dermed wan; ty jag förestälde mig att
då Biskoppen blott finge derom kunskap, så
skulle han i godo låta dermed bero; eller
högst saktmodigt granska denna öfwerens-
kommelse huruwida den ännu widare borde
fortfara eller i något afseende förbättras; men
det war wi da skilt ifrån min tanka, att der-
med wilja sätta mig emot Biskoppens tilläm-
nade förbättringar; eller med min anmälan
wäcka det minsta misnöje; Men huru flat
blef jag icke, då jag hörde, att saken, hellt
oförtänkt blef så illa tagen, och att jag deri-
genom så oskyldigt ådrog mig Biskoppens
ogunst och owilja emot mig den han bibehöll
så länge han lefde. Sedermera när jag kom
hem gjor de jag öfwerslag af alla predikningar

för året; och fant, att wi alla tre, hwardera
hade att swara för till det närmaste ./3. af
hela summan. Om jag således, wid Biskop-
pens ofwanstående fråga, hade känt detta
och uppgifwit det, så undrar jag om också
Biskoppen äfwen då ha de kunnat säga: att
den na öfwerenskommelsen wore orimlig?
På eftermiddagen, så snart Biskoppen hade

satt sig, hörde jag, att han, half tyst, öfwerlade
med Notarien, och ungefär sade: ”jag tror att
det är bäst, att wi icke widare wäcka frågan
om prediko=turerna; utan wi öfwergå genast
till de öfriga oafgjorda frågor”; och således
hördes icke ett ord mera derom. Förmodeli-
gen tyckte han, att saken redan hade blifwit
toedi[---]se och fruktade att möta samma, ja
kanske alfwarsammare oppositioner wid de
andra församlingarna; men i alla fall hade jag
beslutit, som redan sagt är, att aldrig öppna
mun härom mera. Således fingo wi icke en
gång höra hurudant Biskoppens tiltänkta nya
project i detta afseende kunde wara. 
Herr ConRector Lönberg, som af naturen

war något litet fjäskaktig, geck ut och in, och
då och då wid hwarje fråga hade åtskilligt
smått att anföra, blef också till slut af Biskop-
pen påmint om att iakttaga tystnad.
I sina båda tal så wäl det Latinska hwarmed

Biskoppen öppnade Prestmötet, såsom ock
det Swenska, hwarmed han slöt det samma,
ifrade han emot, och warnade för Kantianis-
men, hwilket han gjorde ganska mästerligt,
och som jag tykte ganska mycket om; och
ibland annat sade han: ”Tro fritt, Mina Her-
rar! att wåra Förfäder icke eller hafwa warit
utan förnuft och forsknings wett och för-
måga, de hafwa noga och grundeligen under-
sökt allt; skall man wäl på så lösa eller så in-
wecklade och nästan för alla obegripeliga
grunder, omkullkasta alla religions läror: och
sjelfwa Guds ords tydeliga föreskrifter, hwar -
på skall man då grunda sitt salighets hopp?
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och huru skall man wäl kunna bibringa en
olärd allmänhet en så inwecklad och till och
med för skarpsinniga lärda nästan ofattelig
salighets lära? – Nej lät oss följa jorden och
icke flyga högre än wingarna bär” &c:

Jag har glömt nämna, att när wi andra dagen
slutade wår disputations act med allone, och
jag tog ihop mina papper, så feck Primus Re-
spondens Her KyrkoHerden Häggström se
mina skrifna Hebreiska och grekiska språk
(Se pag: 186. denna Boken.) och med stor för -
undran utbrast: ”Hå! hå! det war grofwen!
hwem kan wäl gå upp här emot?” &c: Jag
skyn dade mig bara att wickla ihop papperen
och stoppade dem på mig tänkandes: Lät ho -
nom man fritt tro att jag är en så stor troll -
karl i dessa språken; jag nödgas nog ärkänna
ändock, att det är ganska måtteligt och pas-
seligt hos mig, och mycket mindre än det
borde wara. I medlertid teg jag lät ho nom
förblifwa i sin högtänkta tro om mina för-
menta stora kunskaper.

Sedan allt war slutat, som egenteligen hörde
till Prestmötet, så blefwo wi alla yngre Pres -
ter och Comministrar &c: budna af Herr
Handelsman Burman, att hos honom fördrif -
wa det öfriga af eftermiddagen. Der draks
om något litet, och wi woro glada och munt -
ra. Jag tog också något mod till mig ehuru jag
så oskyldigt hade råkat i Biskoppens ogunst;
men jag fan någon tröst af mina kamrater,
som tackade mig och sade att jag hade gjort
rätt; och ibland andra Herr Comminister
Engelmark i Torneå som sade: ”Gud beware
oss ifrån Consistorii järnhandskar; de äro
minsan tryckande och swåra och hårdt tryck -
ande.” &c: Jag gaf mig således wäl tillfreds
och öfwerlämnade min framtid i Herrans
Hand.
Alla dagar hade wi middags kalas; 1:sta och

2:dra dagen, om jag mins rätt, hos Herr Pros-
ten Nordval der Biskoppen egenteligen bod -
de; och 3:dje dagen hos Rector Unæus. Der-
wid föreföll intet owanligt; utan man drack
skålar, lefde muntert och wänskapsfullt &c:
Endast på förra stället war på bordet uppbygt
ett en aln högt glaserat torn, som kallades
Spansk torta, som jag aldrig förr hade sett el-
ler ätit. Dessutom hade min Swåger Joh: Pett:
Turdfjäll eftermiddags främmande; och för -
öfrigit visiter &c: och den ena efter den andra
reste hem.

Jag och min hustru drögde ännu qwar några
dagar hos Syskonen. Som jag wiste att min
Hustru hade der i Socknen en Cousine, som
först warit gift med en Soldat och nu war det
med en Corporal. Hon war Waktmästaren
Nils Widmarks dotter och hette Sophia Al-
bertina; så frågte jag hustrun om hon hade
råkt Henne? hwarpå swartes nej; och om
hon önskade få träffa Henne? då wi kunde
skicka Henne något bud; men Hustrun tyck-
tes just icke hafwa någon synnerlig lust att
råka Henne, det jag något undrade öfwer; ty
jag tyckte, att hon skulle önska få se sin släg-
tinge ehuru fattig, helst Hon på så lång tid
aldrig hade råkt Henne, och kanske aldrig
me ra skulle få träffa Henne. Wi fingo då af
Syskonen höra, att hon bodde på Pitholmen
wid Landswägen icke långt söderom Gäst-
gifware gården; och att det torde för Henne
wara olägligt att komma änkom till oss ifrån
sina små om hon också finge bud; ty blef
ingen kallelse till Henne afsänd.

Sedan wi wäl hade gästat ut hos Syskonen af-
reste wi derifrån hemåt om Morgonen den
23. som war dagen före Midsommar dagen.
Litet söderom Pitholms Gästgifwaregård
stod twenne små barn om 5. a 6. års ålder, wid
en grind bredwid en Soldats gård, och sågo på
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de förbiresande. Wi hade redan kört ett litet
stycke förbi, då min hustru bad mig stanna
åf hästen och sade: ”Få se att dessa äro So -
phias barn.” Wi ropte åt dem att de skulle
komma till oss, det de också straxt gjorde. På
efterfrågan fingo wi höra, att de woro Hen-
nes, samt att både deras Pappa och Mamma
woro bortgågna. Hustrun tog då upp twenne
nya, något grofwa, rutiga näsdukar dem hon
gaf, en åt gossen och en åt flickan; med un-
derrättelse: ”jag heter så och så, hälsa Mam -
ma mycket ifrån mig, och glöm icke mitt
namn!” Barnen högst glada, tackade och
sprungo hoppande hem. Jag war också glad
att Hustrun kom ihog sådant; ty ehuru gåf-
wan war liten, war det dock ett bewis på att
hon icke hade glömt sin Cousine, ej eller för-
aktade, hwilket mycket hugnade mig. 

Resan fortsattes, och när wi kommmo nära
Skällefte Kyrka blef frågan, om wi skulle resa
in till Doctor Ström eller ej. – Hustrun sade:
”Fru Doctorinnan bad att jag nödwändigt
skulle resa in till Henne det jag också lofte
Henne.” Men jag fann mig icke synnerligen
nögd dermed; ty jag tyckte mig icke få syn-
nerligen nöjsamt i Doctorns sällskap; derföre
sade jag: ”Om wi skola fara in här, så komma
wi icke hädan förr än i morgon eftermidda-
gen; ty då måste wi fira Gudstjensten här, så-
wida det är Midsommar dagen; men om wi
nu köra med ens utan att stanna här, så hinna
wi i lagom tid i qwell till Löfångers Preste-
gård, der wi kunna ligga i natt, och i morgon
gå i Kyrkan, ty som jag aldrig förr har warit i
Löfånger, så har jag nog myck en lust att se
både Prestegården och Kyrkan; och det kan
wara owist när jag, en annan gång, kan få til-
fälle dertill. Dessutom tror jag, att wi få nog
så roligt och nöjsamt der som här; Emedan
KyrkoHerden Öhrling och dess Fru äro mera
umgengsamma, eller mindre höga. – Utom-

des, om wi stanna här qwar, så hinna wi omö-
jeligen i morgon till Nybyn; Men ifrån Löf -
ånger hinna wi i så god tid i morgon ef ter-
 middag, till Nybyn, att wi också torde blifwa
kallade på brölloppet hos Klockaren derstä-
des, hwars dotter, som du wet, då skall stå
brud och wigas med Studenten Cognel. Och
som Swärföräldrarne och Swägerskan Eva sä-
kert äro budna dit, så kunna de wäl ej annat
än äfwen kalla oss också dit, så snart de få
höra att wi äro ankomna; helst du och Hon
hafwa warit såsom uppwäxta barn tillsam-
mans, och jag är icke eller någon fremmande
Person för dem.” Sådan war wår ut räkning,
och på dessa grunder fan Hustrun sig nögd
med at icke köra in till Doctor Ström, utan
genast fortsätta resan. Men re dan på Sun-
nanå Gästgifwaregård på andra si dan ån, gent
emot Kyrkan började Hustrun något ångra
att Hon icke, efter sitt gifna löf te, for in till
Fru Doctorinnan Ström; men nu en gång
farna förbi, kunde wi icke wända om igen.
Alltså fortsattes resan och woro wi mycket

wälkomna i Löfångers Prestegård. KyrkoHer-
den och jag umgingos, som gamla wänner och
bekanta, förtroligt och wänskapsfult; och till
och med tillböd han mig broderskap, som jag
tacksamt emottog; och Hustrun hade icke
mindre nöjsamt i hans Frus sällskap.
Resan fortsattes åter på eftermiddagen,

och anlände wi ungefär klockan emellan 4.
och 5. till Swärfars gård, och funno allesam-
man, såsom wi wäntade, bortowarande på
brölloppet. Wi skickade genast bud dit och
lät dem weta wår ankomst, förmodandes att
en bjudare snart skulle komma och kalla oss
dit; men efter någon wäntan fingo wi se, att
Swärföräldrarna kommo sjelfwa promene-
randes hem; men ingen bjudare syntes ej eller
kom sedan. Då ångrade äfwen jag, att wi icke
stannade qwar i Skällefte Prostegård, då wår
wäntan, för hwilken wi så mycket hade på-
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skyndat resan, så plötsligen blef till intet. Wi
sökte att öfwertala Swärföräldrarna, eller åt-
minstone en af dem, att gå tillbaka till bröl-
loppet, wi wille nog roa oss sjelfwa hemma
ändock; men de wille det icke. Detta oroade
oss så mycket mera, som wi således hindrade
dem att fortsätta sin ro på brölloppet; och
tyckte wi att det af Klockaren och hans Ma-
dame war nog sparsamt, eller åtminstone
tanklöst, att icke kalla oss till sig, som woro
så wäl kända af dem, utan låto heldre sina för-
nämsta gäster, sådana som Majorens war, gå
så tidigt ifrån sig; Hellst wi i alla fall intet
länge skolat warit der, ej eller hade skolat
gjort dem stor skada på förtäringen. Denna
wår felslagna wäntan war för oss så mycket
mera obehaglig, som om wi hade stannat i
Skällefte Prostegård så hade icke allenast min
hustru fått fullgöra sitt löfte, och hjelpa Doc-
torinnan att fundera om hennes wäfwar, utan
äfwen jag hade då fått tillfälle att göra en visit
hos Herr Comministern Ansenius derstädes.
Och likafullt hade wi kunnat på Midsom-
mardags eftermiddagen resa till Löfångers
Prestegård att ligga öfwer natten. Se på detta
sättet slår ofta menniskans käraste och ange-
lägnaste önskningar henne felt, henne mång -
en gång till stor skada och sorg; men wårt fel-
slagna hopp war dock af föga betydenhet,
wist till ingen skada, men blott till någon li-
ten ledsnad. Dagen efter reste wi lyckligt
hemm.

En liten tid efter hemkomsten war jag en
dag hos Befallningsman Bergstedt, då han,
som icke war Studerad man, och således
okunnig om saken, frågte mig: hwad Accu-
sativus wille säga? hwarpå jag swarte: ”det är
en särskilt ändelse af wissa ord, som wisar,
att hwad som säges medelst ett annat ord,
säges om eller angår denne Accusativus.”
Blott af denna fråga förstod jag straxt, att

Bergstedt, förmodeligen hade frågt Mgr:
Wattrang, huru wi hade stått på oss och
afgjort wår sak på Prestmötet? Och Watt-
rang, altid efter sitt wanliga criticerande
lynne, förmodeligen hade swarat, att wi icke
behörigen hade observerat accusativus. &c:
Ty han ägde aldrig gåfwan eller wiljan att
någonsin skona andra menniskors ömtolig-
hets känsla eller delicatesse, utan war alltid
straxt färdig att tadla allting, ehwad det war
litet eller stort, hos andra; men sjelf tolde
han inga påminnelser af andra. Om han nu,
medelst sitt yttrande för Bergstedt om Accu-
sativus, hade ment Herr KyrkoHerden Hägg-
ström eller mig, eller oss båda, kunde jag icke
gissa till; icke eller wille jag fråga Bergstedt
om hwad Wattrang allt hade sagt om oss; ty
jag wille heldre wara derom okunnig än att
få höra någon ting mera sårande af hans ytt-
randen om oss. Jag har pag: 198. anfört orsa-
ken hwarföre jag ibland sökte undwika Ac -
cusativus, och min owana derwid torde före-
kommit honom twungen och kanske orätt,
om han mente mig med sitt yttrande om ac-
cusativus. I medlertid tyckte jag det wara
mindre hederligt af honom, att så offenteli-
gen utskrika och kungöra andras fel och
swageter. Så att så mycket som jag hade
orsak att tacka Wattrang för hans förswar för
mig, (Se pag: 201. här förut) så mycket hade
jag nu orsak att wara misnögd med sådana
hans offenteliga kungörelser om oss.

VIII. Capitlet.
Senare halfwa året.

Fru Malander i Wasa hade anmodat mig för-
leden sommar att af Fendricken Stecksén i
Röbäck beställa någon drels wäfnad af ho -
nom; ty han hade en sådan fabrik och war
sjelf mästare; hwilket jag också hade gjort
och hade afsänt drellen med gubben Rön -
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qvist. Och nu feck jag bref ifrån hennes man
att drellen war framkommen, och pengarna
till Gubben Rönqvist betalta; och brefwet
för öfrigt uppfylt med mycken tacksägelse
för mitt beswär, samt kärliga hällssningar.
&c: 

Med gubben Rönqvist hade jag också skrif-
wit till Cousin eller Rådman Widmark i Wa -
sa och frågt om han hade fått mitt bref till -
lika med Pengarna för säckarna &c: (Se pag:
149. den. Boken) som jag hade förleden som-
mar till honom afsänt. Härpå feck jag nu
swar, att han hade bekommit altsammans
&c: att han med Posten hade skrifwit norr -
omkring;124 men det war icke framkommit.
Nu tackade han för alltsammans, samt ytt-
rade att det war mycket onödigt att åter-
skicka buteljen i hwilken jag hade fått öhlet;
(Se pag: 127. d: B:) och dessutom hällsningar
till alla slägtingar &c: Buteljen hade jag åter-
sändt; ty så wida det icke nämdes något då
jag feck den, om jag skulle få äfwen den eller
ej, så wille jag ej annat göra än återsända, och
icke egenmyndigt behålla den. 

Den pagina 169. denna Boken omnämnde
Mademoiselle Höckert Hade en friare, en
Kackelugnsmakare Brandt i Staden, som då
och då besökte henne hos oss; och som såg
både hygglig och äfwen beskedlig ut; och
Flickan tycktes icke eller wara owillig att 
antaga tillbudet; Men hennes Moster Fru
Grahn tillät henne icke det, hwarföre hon
måste affärda honom med ett obehagligt nej.
Förmodeligen war Hennes Mosters afsigt, då
Hon intingade henne hos oss, att något skilja
dem ifrån hwarannan, så att de icke så lätt
skulle hafwa tillfälle att råkas, och derme-
delst underhålla sin kärlek. Sådant kän de wi
icke då hon kom till oss förr än sommaren
blef, då han började förnya sina visiter hos

henne men allt öppet och på beskedligt sätt.
Och då wi hörde, att Hennes Moster war så
mycket deremot, så wille Hust run och jag på
intet sätt blanda oss der uti; ehuru wi wäl
tyckte att det icke war så olämpeligt par eller;
Men han war fattig äfwensom hon, och skul-
le nu först blifwa Mästare och få egen werk-
stad, och Mostern an såg honom således för
ringa att blifwa Hennes Systerdotters man.
Förmodeligen gjorde Fru Grahn härutinnan
mycket orätt, och det hade kanske warit
bättre att låta henne gifta sig; ty Flick an war
något känslig och passio ne för karlar. och
ryktet sade, att Hon hade icke allenast fant
behag i vice Pastor Häggströms joller och
smicker då han war i sin yra och galenskap,
fast man då icke wiste nå got widare med
henne; utan också föll hon djupt då hon,
några år derefter, eller straxt efter kriget kom
till Löfånger till Befallningsman Dyhr, som
hade flyttat dit ifrån Pitheå der han hade
qwarlämnat sin Fru och barn i sin gård på
Öjebyn. Hos honom war hon som Hushåller -
ska, men blef snart hans maitresse, som war
allmänt kunnigt. Detta war för mig högst
obehagligt att få höra, icke allenast för det
hon hade warit i mitt hus, utan förnämligast
derföre, att Hon wid sin första ankomst till
oss, tycktes wisa en så liflig känsla för dygd
och kyskhet, i det hon ganska mycket sörgde
öfwer sin yngre Systers fall och förnedring i
Ångermanland, som dock efter några år blef
gift med sin förförare; och likafullt öfwer-
lämnade hon sig i en gift mans armar, som
ryktet såsom ganska säkert uppgaf sant wara.
Förmodeligen förmådde hon icke längre
emotstå retelsen, och sin egen känslighet;
eller: Hon kunde icke längre wän ta. Detta
skall hafwa wäkt Fru Dyhrs samwete, så att
Hon sörgde så wäl deröfwer, som öfwer sitt
eget uppförande i den wägen. Så återkommer
wedergällnings rätten; och det händer ej säl-
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lan att Gud straffar syndare med samma
mått eller synder, som de sjelfwe haf wa be-
driwit eller mätit åt and ra. 

Såwida wissa ämnen icke egenteligen i sam-
manhang höra till den allmänna berättelse
kädjan, så är det ofta likamycket när och
hwarest de anföras; ty will jag här, i samman-
hang med det nyss anförda tekna följande.
Några år härefter, jag tror straxt före eller
under Ryska kriget 1808, war jag någorstädes
i sällskap med Enkefru Nordlund, då sam-
talsämnet blef om Herr Prosten Nordvals
Adjunct i Pitheå Herr Olof Lindfors; Och
som han förut hade warit i Hennes hus såsom
Informator för hennes Söner, så kände Hon
honom så wäl, och beskref honom wara tyst,
indragen, melancolisk, blyg och timid, &c: –
och wågade knapt se på en flicka, mycket
mindre tiltala Henne. ”Men på honom san-
nas ordspråket: det går ofta stridaste fiskarne
i spakaste wattnet; ty icke destomind re, lig-
ger han inne med Fru Dyhr i Pitheå, som är
tillgängelig för alla kommande och farande”;
m:m: Att denna Fru war en sådan kofsa feck
jag också, ungefär samma tid, hö ra af Fru
Häne, Barnmorskan i Umeå Stad, som förut
warit Barmorska i Piteå och sjelf såsom sådan
betjent denna Fru Dyhr, och wiste upräkna
åtskilliga Hennes amanger och ibland dem
Öfverste Gyllengranat i hans tid; men om
hon också nämnde Lindfors mins jag icke
wist. Men år 1823. då Lindfors först höllpå att
gifta sig berättade Fru Nordlund det samma.
När hon första gången berättade detta wille
jag wäl i början icke tro det; men fant det
ganska sannolikt, af alla omständigheter,
helst när jag straxt påminte mig hans visite
hos denna Fru, hwarom se pagina 532. 7:de
Boken, samt hans, emot wanan, fria och hem -
mastadda wäsende hos Henne. Sådant hade
jag icke wäntat af honom, som alltid tycktes

wara så seriös och alfwarsam. Och hade jag
då haft den aldraminsta mistanka härom, så
hade jag wist aldrig fölgt honom in på detta
stället; ty ryktet hade lätt kunnat utsprida
det samma om mig också, om någon hade
sett oss, ehuru högst oskyldig jag war; men
lycka war att ingen såg oss, hwarken när wi
gingo dit eller derifrån.

Ifrån Brodren Häggqvist hade jag nu bref;
jag hade skrifwit till honom; och begärt få
weta ansöknings terminerna för wissa lediga
Pastorater, samt att jag hade tingat rum och
spisning åt honom hos Fru Granström när
han skulle komma till Umeå. Nu feck jag
följande swar.

=== ”Till Sollefta är termin den 11. Augusti,
således nu mera för kort tid qwar; och till
Arnäs är det den 20. September. På detta se-
nare stället ser det nog mörkt ut för dig; ty
Deldén är twifwels utan der så sjelfskrifwen,
att jag wille tro, att han blir ensam sökande.”
=== Hwilka som hade apparence till Sollefta
&c: ===. ”I Arnäs tyckes det wara mörkt för
dig, så framt du ej sjelf haft någon wink der-
ifrån; imedlertid kan du näst hinna söka dem
bägge, och man pligtar ej för tillbudet. Jag
fastnar werkeligen för skolmästare Sysslan i
Umeå.” Sedan om hans flyttning &c: ===.
”Jag önskade att ju förr dess heldre få sätta
egit bo ty jag har så länge gått för andras dö -
rar, att det nu börjar blifwa äkligt; och har till
en del förderfwat mitt humeur, och gjort mig
ansenligt mjältsjuk.” === widare om flytt-
ningen ===. ”Gratulerar dig att hafwa wäl
afgjort Prestmötet; det gick braf sade Lin-
dahl.” (Detta war det enda pålitliga omdömet
om mig i detta fall; och det fägnade mig att
jag icke alldeles ansågs såsom dålig.) Hägg -
qvist forfar: === ”Du kan aldrig tro hwad jag
ledsnat med flyttningar; det är nu åttonde
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flyttningen som jag gör, sedan jag blef Prest.
===. Lefwer altid din &c: E: H:”

Straxt efter min hemkomst ankom också
Biskoppen ifrån Skällefteå, der han hade öf-
werenskommit med wederbörande om Pres -
ternas Lönings sätt af Bruken, såg= och
mjölqwarnar &c: och hade han också nu kal-
lat oss tillsammans på LandsContoiret i
samma afsigt den 18. Då samma grunder an-
togs och bewiljades som i Skällefteå, på sätt
som öfwerenskommelse skriften utwisar.
Härwid förhölt jag mig helt passivt, stilla
och tyst, och sade icke många ord, utan jag
war nögd med hwad som af de andra afgjor-
des och beslöts; ty jag satte mig före, att noga
taga mig tillwara före att icke ånyo reta eller
wäcka Biskoppens ogunst emot mig. Se näst
förut pag: 200.

Swärfar hade nu också hälsat på oss och hug-
nat oss med några dagars warelse hos oss.
Och efter hans hemkomst fingo wi hans
tacksägelsebref för wistandet hos oss; samt
underrättelse om att Hustruns Cousin Erik
Turdfjäll hade blifwit Stabs Fendrik. Föröf-
rigit: Commissioner och hällsningar.

Wid ett tilfälle war jag en dag i Staden i säll-
skap med 3. a 4. personer, då Herr Handels-
man Boström war mycket bestälsam, att li -
kasom triumpherande göra följande berät-
telse: ”En del af wåra Prester äro nu för tiden
icke så samwetsgranna i anseende till det
hemliga umgenget med könet, när de få
kom ma åt; ty Magister Wattrang, har nyligen
gjort visite hos Mademoiselle Herkepeus, i
Staden” (En gammal halt Made moi selle) ”och
alfwarsamt försökt, att winna tilträde hos
Henne, fast förgäfwes. Bör man wäl då undra
på oss” (laici mente han) ”om wi någon gång
råka något litet skena; Han wisar då åtmin-

stone att han är menniska som wi andra, och
att han icke skrymtar; hwarföre skola wi då
så mycket åtalas för sådant?” &c: Man ser då
häraf hwad skadeliga fölgder en sådan lefnad
af en Prestman har med sig, för gudaktighe-
ten, samt huru mycket den bidrager till dyg-
dens förfall och sedernas förderf. 

Ungefär en eller twå Månader derefter war
jag i Staden tillika med min hustru i några
Fruntimmers sällskap, om jag rätt mins, hos
Fru Burgerus, der äfwen Mademoiselle Her-
kepeus war med. Efter något samtal, yppade
hon också sjelf samma talämne, dock utan
att nämna någon, men af hwad jag af Bo-
ström förut hade hört, förstod jag alltför wäl
hwem hon mente dermed. Hennes tal härom
war gäckande, och ungefär af följande inne-
håll: ”Wåra Prester nu för tiden draga icke i
betänkande, att göra visiter hos Fruntimmer,
när det så faller dem in för att göra hwarje-
handa friwåla försök, om det möjeligen skul -
le kunna lyckas dem.” &c: Emedlertid märk -
te hon wäl på min uppsyn, att ett sådant tal -
ämne war mig mishageligt att höra; ty tillade
hon alfwarsamt: – ”Herr Magister: detta
angår wist icke på minsta sätt Herr Magis-
tern”, (tänkande, att jag kunde frukta, det
äfwen jag wore inbegripen under samma
omdöme och berättelse.) ”det är wida långt
derifrån; Herr Magistern har alltid i alla af-
seenden upfört sig ganska hederligt; men det
gifwes wäl ändock andra, som wist icke äro
så nogräknade i detta afseende.” &c: Hwar-
efter hon äfwen sedan fortfor med samma
gäckande ton en stund, sedan jag hade sökt
att återtaga en lugnare upsyn. Derefter wid
hemkomsten feck jag också höra af någon
berättas, att man hade sedt Wattrang till-
sammans med en piga i en hölada i Proste
åkern, om icke widare, så dock, att de båda
hade kommit utur ladan der ingen fler war
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med. &c: Sådant fant jag icke allenast således
sant wara, utan också Wattrangs friwåla tän-
kesätt i flera andra ämnen, så ock i detta,
fullkomligen likt. Att så få höra sådana be-
rättelser war för mig mishageligt, hellst för
den mindre tänkande allmogen, som af så-
dana efterdömen så lätt förföres och förwil-
las; Sjelf war jag högst mån om att Förtiga
en sådan berättel se; men ty wärre det fans
wäl ändock mer än många som kunde och
wille utsprida dem.

Ett bref ifrån Swåger Nils Jacob angeck blott
en Ko=handel för wår Räkning.

Till följe af Brodren Häggqvists sista bref se
här förut pag: 216. 217, beslöt jag att ännu en
gång söka Arnäs Pastorat, och det af den
grund, att Häggqvist i ett sitt bref (Se pag:
391. 7:de Bok:) såsom ock några andra Arnäs
boar hade efter mitt första Prof derstädes
yttrat; ”Bönderna tyckte om din predikan, så
att om ej Genberg warit på Förslag torde du
säkert warit lyckligare.”

Ett bref ifrån Swåger Edenqvist angeck nys
omtalte Ko, och 3. [lispund] Lin, som han be-
gärde; hwarefter han tillägger i slutet af bref -
wet: – ”I slutet på weckan torde Gamla paret
på Nybyn (SwärFöräldrarne) komma till
Eder.” Denna sista underrättelsen war oss an-
genäm.

I slutet af Månaden Flyttade Mademoiselle
Höckert ifrån oss och reste till sina Föräldrar
i Wibyggerå, som den tiden bodde der; och
par weckor derefter emottogo wi tacksägelse
bref ifrån henne. Hon war icke utan concep-
ter, som af följande utdrag ur hennes bref
kan synas.
”Med största nöje får jag hos Herrskapet

aflägga min ödmjukaste tacksägelse för all

bewist godhet under min warelse i Umeå, och
===. Jag tycktes de första dagarna efter min
afresa just sakna Umeå och mina wänner der -
städes; men nu sedan jag kommit i mina För-
äldrars ljusa och trefliga rum, så smickrar jag
mig med hopp om återställning af hwad jag
förlorat. Hwad jag af hjertat önskar är, att
detta måtte träffa Herrskapet och deras an-
hörige wid hällsan och allt godt, som kan öns-
kas.” === Slut hellsningar &c:

I Håkmark hade wi alla somrar wåra kor, och
Hustrun hade öfwertalt Olof Olofssons
hustru der städes att förestå wåra kor och
mjölken, emot en wiss betalning. Detta hade
hon gjort i en par eller 3. år. Denna höst wille
hon nödwändigt byta utaf oss en ko; Men
hustrun fant sig icke hugad dertil; Gumman
war dock högst enträgen och tycktes hon li-
kasom wilja truga hustrun dertill; ty swaret
nej wille hon aldeles icke lyssna till. Min
Hustru anmodade mig då, att nästa gång hon
komme med samma begäran, jag då skulle
promt afslå densamma; tilläggandes, att hon
hade föreburit, att hon intet feck byta för
mig, samt att gumman nästa gång borde
wän da sig till mig med sin begäran. Hon
kom, och jag afslog genast alfwarsamt hen-
nes åstundan; icke desto mindre war hon en -
wis i sitt påstående, så att jag half ond swarte
Henne: – ”Ni skall wäl icke, will jag tro, emot
min wilja twinga mig till ett byte, som mig
alldeles icke behagar; nej kon behåller jag
och dermed wäl.” Då nödgades hon änteligen
högst misnögd gå bort. Denna hen nes utom -
ordenteliga enwishet wäkte wår uppmärk-
samhet. Wäl ansåg min hustru den na kon att
wara af bättre art, men hon kände henne
dock icke wäl, såwida hon alltid om somma-
ren, under hennes bästa mjölknings tid, war
i Håkmark på wår Fäbod gård. Men häraf för-
anledd började hustrun fråga grannarnas
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hustrur i byn, och fick höra, att den na wår ko
war den bästa, som kunde finnas, ty hon
mjölkar som twå swartes det. Detta gum-
mans listiga och enwisa förhållande, att
lömskt dölja kons goda egenskaper, för att på
behändigt wis och igenom lismeri narra kon
till sig, gjorde att wi ganska mycket började
mis tro hennes ärlighet och redlighet, den wi
allt hittils hade trott wara oryggelig. I denna
wår öfwertygelse af en så obehagelig ärfaren-
het af hennes mindre ärlighet och redlighet,
stärktes wi ännu mera wid hugkomsten af
wåra drengars odryga matspan hos henne,
hwarom se pagina 161. denna Bo ken. Af den -
na nästan påtageliga anledning mistänkte wi
äfwen, att hon icke så redligt hade förestått
wår mjölk; ty feck hon icke mera wårt för-
troende i detta fall; utan hustrun lägde, alla
år derefter, en något gammal halter flicka i
byn dertill, som warit ärlig i botten. Wid-
skeppelser sätter jag wäl icke tro till; men jag
får dock nämna, uppriktigt, att kon som wa -
rit i fråga, blef sedan sig alldrig lik, utan be-
fans wara mycket försämrad. Orsaken dertill
kan hwarken jag eller min hust ru uppgifwa,
Men folket påstod, att det kreaturet eller
tinget, som af någon främmande eftersträf-
was med häftighet och innerlig åtrå, men
icke kan fås, skall förlora mycket af sitt goda
wärde. Härom må wara huru det kan; men
Psycologer böra, om det är möjeligt, af många
anstälda rön, i likhet med Ljungs Ande lära,
söka utforska, om nå got i naturen af själarnas
åtrå finnes, som skul le kunna hafwa en så be-
synnerlig wärkan.

En Söndag (När, eller hwilket år kan wara
lika mycket.) i Sakristigan efter Gudstjens-
ten bad Herr Prosten Hofverberg en par der-
warande Herrar att följa honom hem att spi -
sa middag; men denna hans bjudning war
otydlig eller åtminstone med så låg röst, att

jag icke wist hörde om äfwen jag i denna
bjudning war innebegripen eller icke. Jag
war då willrådig huru jag borde förhålla mig,
om jag skulle gå med eller icke. Låter jag bli
att gå tänkte jag, då han wet sig hafwa budit
mig, så torde han förtryta det och anse det
såsom en caprice af mig; går jag åter och jag
intet är kallad, så är det ännu wärre. Dock be-
slöt jag att gå med, tänkandes: något litet mat
för en person, om jag också mistager mig,
kan wäl icke så mycket af honom påräknas.
Wid ankomsten kom också en annan Herre
äfwen dit, som icke war i Sakristian, och om
han war också buden eller ej? kände jag icke.
Wi satte oss alla till bords, och Prosten tyck-
tes wara sur och mörk i synen; och då jag det
såg ångrade jag redan, att jag hade fölgt med.
Först wid slutet af målltiden kunde Prosten
icke längre tiga eller dölja sin harm; utan sade
öppet för alla: – ”Det gifwes wist folk, som
ehuru de icke äro kallade, icke blygas att in-
finna sig wid andras taffel.” En sådan odeter-
minerad pik gjorde oss alla flata, wi sågo alla
ned i tallricken, och ingen sade ett enda ord,
och alla undrade, åt hwem detta syftade; och
jag wiste icke om det war mig eller den sist
ankomne han härmed mente eller påsyftade;
ty utan twifwel trodde sig wäl alla wara bjud -
na, och äfwen jag; men jag hade dock någon
anledning att mistro bjudningen. Förargad
men tyst, wille jag dock icke göra något upp-
seende med, att stiga straxt upp och gå min
wäg, utan såwida måltiden war nära sitt slut
så satt äfwen jag till dess, orörlig, tänkandes:
Så Prost du är hade du åtminstone bort haf -
wa det wettet eller höfligheten att icke så
öppet, offenteligen och obestämt skjuta pi -
kar i wädret, till allas förargelse eller gissning
hwem den kunde angå; och du må påsyfta
hwilken som hellst af oss, så borde du dock,
för att något skona den rättas granlagenhets
känsla nu tegat, men sedan under fyra ögon,

223. 
1806. 

October.

Otydlig 
bjudning.

224. 
1806. 
October.

429

Inl. PSL bok 8_PSL 4  2016-05-09  21:23  Sida 429



på höfligt sätt, sagt sin mening åt den sann-
skyldige, som då åtminstone haft tillfälle att
förklara och ursäkta sig, men så wettigt tänk -
te han icke. 
Uppstigna ifrån bordet drögde jag qwar

än nu en liten stund för att icke igenom en
hastig bortgång wäcka någon uppmärksam-
het eller gissning på min person såsom wore
jag den obudna; men innan kort smög jag mig
dock bort utan att afbida Caffe eller taga af -
sked. 

Såsom pagina 220. nämnt är nyss förut, hade
wi det nöjet att se Swärföräldrarna hos oss,
hwilka gjorde visiter i wårt Sällskap hos alla
bekanta; der wi öfwerallt roade oss fritt och
muntert; men en visite hade de gärna, såsom
gammalt folk, önskat slippa; nemligen: Hos
LandsHöfdingen Baron Stromberg, der de
fruktade att nödgas wara twungna och icke
få njuta en, för deras ålderdom nödwendig
frihet. Men denna visiten kunde icke undwi-
kas. Allt aflopp föröfrigit wäl, men wid bor-
det blef Swärmor sjuk af en owanlig rätt
(Champingionger), då hon måste gå genast
ifrån bordet och min hustru fölgde henne
bort; och sedan hon hade hulpit henne och
rustat om Henne det bästa hon kunde, så
kommo de efter en god half timma åter till-
baka; men min Swärmor någorlunda åter -
stäld, kunde= eller wågade icke äta mera.
Detta är den enda gång i hela min lifstid som
jag har ätit af en sådan rätt,125 men tyckte all-
deles icke om honom, hwarföre jag åt ganska
litet deraf. Så snart wi kunde, reste wi hem
och Swärmor mådde åter så wäl till wår gläd -
je, som hennes ålderdom kunde tillåta. Och
efter några dagar reste de hem till Ny byn.
Då Swärmor förmärkte, att Min Hustru

åter war i grossess, wille hon taga en af wåra
små gossar till sig, det wi gärna samtyckte till.
Och då wi frågte Pehr om han wille följa med

Morfar och Mormor, så war det omöjligt; men
Carl Erik war straxt willig dertill, och fölgde
glad med dem. Så ser man barnens olika lyn -
ne.

I början af November ankom Missivet till
Arnäs ifrån Consistorium; och skulle jag
profwa der den 7. Decemb: eller 2:dra Sön-
dagen i Adventet.

Litet före denna tid uppsteg en scene hos
mig en morgon, som wist war en af de skö-
naste och behageligaste i mitt lif. Jag war
ännu icke uppstigen; mina små gossar Pehr
och Carl Erik sprungo ännu i skortan på
golfwet, lekte hästar, körde med hwarannan
med snören till tömmar, och roade sig i sin
oskuld på hwarjehanda wis och woro ytterst
muntra och glada och skrattade hellt för-
nögda; min yngsta dotter Eva Sophia 1 ./2 år
gammal war bakom mig i sängen, rasade
med mig hjerteligen skrattande, och war yt-
terst glad; Min hustru satt bredewid mig på
sängbrädet, hölt en af mina händer och wi
sågo båda med yttersta förnöjelse på wåra
barns ro och lekar. Med ett ord: wi woro alla
högst glada och nögda, och glädjen och säll-
heten, samt oskulden hos barnen lyste lifligt
i allas wåra ansikten; Men älsta dottren låg
ännu och sof, och Son Jonas Gustaf war än -
nu hos Swärföräldrarna. Då omfamnade jag
min ömma Maka, trykte ömma brinnande
kyssar på hennes mun och sade: ”Ach min
wän! se nu här den wackraste, renaste och
oskuldsfullaste målning på den husliga säll-
heten, som nu omgifwer och upp fyller oss
alla, och den renaste glädje; ja sjelfwa äng-
larna som skåda ned på oss ifrån sin himla
högd måste utan twifwel frögda och glädja
sig öfwer oss! Hafwa wi då icke orsak till att
tacka och lofwa Gud, som förunnar oss en så
ren och wärkelig glädje redan här i dödlig-

225.

Hit hörer hwad
som är anmärkt

pag: 226. här 
nedanföre. bör
wara pag: 225.

1806. 
October. 

Swärföräldrarne.

226. 
1806. 
November.
Missivet.

Husliga 
sällheten.
Hörer till pag:
225. här förut.

430

Inl. PSL bok 8_PSL 4  2016-05-09  21:23  Sida 430



heten, som hafwer gifwit oss så wackra, ras -
ka, friska och hyggliga barn; Såge oss nu Herr
Öfwersten Bergmahn, han skulle wist hafwa
en mångdubbelt större anledning än förra
gången”, (Se pagina 87. Denna Boken.) ”att
afwundas oss en sådan sällhet och ännu en
gång mångdubbelt utropa: ack hwad Herr-
skapet äro lyckliga!!!” Min hustru instämde
i samma talan, och föga feltes att glädje tårar
hade runnit utföre wåra kinder. – Jag tillade:
”det är endast ett som jag för ögnablecket
hade att önska, och som icke står att fås.”
”hwad wore det då” frågade min hustru? –
”Jo!” swarte jag ”en god och säker ritmästare,
som kunde aftaga oss alla; Det wore den skö-
naste tafla af den husliga sällheten; ach hwad
jag ångrar, att jag icke har lärt att rita! – Så
bor oftast sällheten i den tarfweligaste bo-
ning!” &c: – ”Ja denna taflan önskade jag att
gärna hafwa”, sade Min hustru, ”men här fin-
nes ingen, som kan affatta en sådan!” –
”hellst då” fortfor jag ”när föremålen icke
mera äro lifligen för ögonen, utan allt skulle
dependera af ritmästarens inbillnings gåfwa.”

Swåger Nils Jacob i ett sitt bref skrifwer,
utom Commissioner, följande: – ”Nå du har
förslag till Arnäs Pastorat efter Genberg; det
lärer wara ämnat åt Deldén; men säkert wet
ingen hwar haren har sin gång.” Hellsningar
&c:
Consistorii Notarien Carl Pett: Lindahl,

tackade i ett litet bref för sista wänskapsfulla
sammanwaro i Pitheå och Umeå, skickade
Missivet, gratulerar till Förslaget, samt ber
om underrättelse om det framkommit.
Åter ett Commissions bref ifrån Swåger

Nils Jacob, och fråga om när jag skulle resa
till Arnäs, samt hwilka som woro med=mis-
siverade? På frågan swarte jag; att utom Del-
dén, så war det en Ångman ifrån Åselle Lapp-
mark.

Swåger Edenqvist skrifwer också om Com-
missioner, men derjämte om de Seltyg, som
han sjelf hade loft göra åt mig, och föreskref
hwilka reqvisita dertill, som jag borde an-
skaffa och tillsända honom, och som jag
framdeles bekom nya och wackert gjorda.

Den 5. afreste jag till Arnäs, hwilken resa af-
lopp lyckligt både fram och åter, och derwid
war icke något att änmärka. Herr Prosten
och KyrkoHerden Genberg war ännu der
qwar boende. Mitt prediko arbete aflopp
också någorlunda som wanligt, och hörde jag
derom sedan ingen yttran hwarken till be -
röm eller tadel. Den namnkunniga konstma-
karen Rosvall war äfwer der i Prestegården,
och Prosten och han roade sig ibland med att
spela piqvete; Hans konster fingo wi icke nu
se; utom blott några få. Jag spelte också med
honom en stund, hwarunder Prostens andra
dotter war deraf åskådare; detta war om
Måndags morgonen; Derunder märkte jag
att Mademoisellen mera hölt med Rosvall än
med mig, hwilket jag något litet förtröt, och
sade skämtande: – ”skulle icke Mademoille
wara så god och taga mitt partie så gärna?”
”Nej”, swarte Hon, ”hwarföre just det?” –
”Jo”, fortfor jag, ”derföre att hon hörer till
Presteståndet så wäl som hennes Herr Far
och jag.” Hon swarte wäl derpå ingen ting,
men jag märkte att hon likafullt tog Rosvalls
partie. Denna Mademoisellen ägde wist en
icke ringa skönhet; men det oaktat fant jag
nästan alls intet behag hos Henne; jag kan
icke säga hwarföre; wist icke derföre att hon
tog Rosvalls partie, långt derifrån; utan hen-
nes sätt att wara war förmodeligen orsaken
dertill. Man finner häraf, att hos wissa per-
soner är det något, som inför somliga bjuder
emot, då de ändock inför andra kunna synas
wara ganska behagliga; – isynnerhet tyktes
mig, att hennes fägring war blandad med en
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stor del glåmighet. Flickan tadlar jag derföre
icke på minsta sätt; förmodeligen war jag al-
deles icke fattlig att inse rätt hennes behag.
Deremot war Hennes älsta Syster, ehuru wi -
da mindre skön, ganska hygglig och intagan -
de; i Hennes sätt att wara war, som det tyk -
tes, godhet, eftergifwenhet och fromhet,
utan minsta tecken till för mycket sjelftycke
eller pretention.
På Söndags eftermiddagen wigdes ett brud-

par, husets tjenare, hwarefter emot qwellen
dansades någon stund, deri jag också något
deltog, hellst menuetter; så att tiden passera-
des nöjsamt och muntert. Det war just då jag
skulle dansa med den älsta Mademoisellen,
och jag språkade förut något litet med henne,
som hon röjde sitt behagliga och intagande
wäsende; utan att hon sjelf wiste det, eller ens
det minsta affecterade något sådant; twärtom
röjdes någon blyghet och förlägenhet hos hen -
ne, som anstod och klädde Henne mycket wäl.

Äfwensom förra gången gjorde jag också nu
på föremiddagen visite hos Comminister
Sand, der jag med mycken wänskap och hög-
aktning emottogs; och slapp jag icke eller nu
dädan med mindre jag skulle spisa middag
derstädes, såsom förra gången. (Se pagina
384. 7:de Boken). Wi språkade i mycken wän-
lighet och förtroende. Och wid afresan lofte
han mig att underrätta mig huru walet kunde
komma att aflöpa. Hwarefter jag glad och
nögd tog afsked och reste till Enkefru Lec-
torskan Ström; som lika wänskapsfullt, som
förra gången emottog mig; Och efter att
hafwa druckit Caffe tog jag afsked och reste
till Prestegården, hwarefter jag genast begaf
mig på hemresan. 

Den 28. Lystes det för ett ungt par i Stöcke
by till Ektenskap och då bad mig Min Swä-
gerskas Syster Charlotta derstädes, att skrif -

wa åt Henne ett så kallat kryckrim, och som
jag ingen annan tid hade, såwida hon wille
hafwa det hem med sig, så skref jag det i hast
i Sakristian under predikan, och är N:o 82. i
mina poëtiska arbeten.

IX. Capitlet.
1807. Års Händelser.

Som jag för detta år icke har gjort några
minnes antekningar, så torde jag hafwa föga
wigtigt att anföra för denna tid. Följande må
dock försökas. 

Swåger Edenqvist, skrifwer i sitt 1:sta bref,
något om mina Selar, som han höltpå att för-
färdiga åt mig; sedan om Commissioner; och
sist följande. 
”Calle har warit här par weckor”, (N:B: de

bodde i Gumboda.) ”och låss intet willa på
Nybyn; han ser rätt noga på då jag gör någon
ting och gör derwid sina anmärkningar.”
Hällsningar. &c:
Att wår lilla Son således mådde wäl, så hos

Morföräldrarna på Nybyn, som der hos Mor -
bror och Moster samt trifdes wäl, war hug-
nande att höra; men ännu angenämare war
underrättelsen om hans uppmärksamhet på=
och anmärkningar öfwer hwad han såg göras;
ty sådant gaf mig hopp om, att han skulle blif -
wa en tänkande och werksam man i werlden.
Ett annat bref skref han i Februarii början

af nästan lika innehåll; men ingen ting näm-
ner han om Carl Erik, som då förmodeligen
war återfaren till Nybyn.
Innan kort feck jag också ifrån Commi-

nister Sand i Arnäs följande bref:

”Skyldig raport efter löftet.
Efter förutgågne mörklette planer, som

flöto genom tappar, samt efter på ett obehö-
rigt sätt krökte Röster want S: T: Deldén kle-
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nodet. Ångman hade mäst allas kärlek och
förtroende; men hans wänner blefwo tjuste.
Bror fick Prostens Röst. Hällsa sig sjelf och
alla mina wänner på Backen millioner gonät-
ter. 
Meliora Spero.” det är: Jag hoppas bätt re i

framtiden. 
Han hade underskrifwit dessa anonyma

ord, för att han icke måtte igenkännas, om
bref wet skulle råka i nyfikna menniskors hän-
der.
Att jag icke hade fått en enda utaf Sock-

nemännens Röster kunde ej annat än oroa
mig något litet; några hellst hade dock warit
hugneligare. Prosten Genbergs enda Röst war
det samma som ingen; ty åt sin Swåger Del-
dén kunde han icke= och åt Ångman wille
han icke gifwa den, och till mig war den af
ingen betydenhet, derföre gaf han mig den.
Men jag feck lof att wara nögd, och trösta mig
med Sands underteknade motto. Man ser hä-
raf huru litet man kan förlita sig på allmän-
hetens yttranden och wälwilja, hwarom ryk-
tet straxt, första gången jag der profwade, af
dem sjelfwa, så lifligt hade trängt sig ända till
Umeå (Se härom pag: 220, här förut.) Men
hwad minne eller ståndaktighet kan man wäl
wänta, af en Allmoge, som wanligen efter få
weckor glömmer alltsammans, huru mycket
mera då efter 6. års förlopp!
Swärfar skref i slutet af Månden: Först

tacksägelse för sista wistandet hos oss; Sedan
att han hade warit plågad af maghosta och
någon feber. – ”Nu” fortfor han, ”har jag än-
teligen blifwit restituerad, fast hostan ännu
continuerar, så är den dock drägelig.” Hans
restitution war oss glädjefull att förnimma. 
Widare: – ”Resan till Arnäs mislyckades;

men wederbörande måtte hafwa warit i myck -
en fruktan, eftersom skilnaden i Röster blef
så ringa emellan Deldén och Ångman.” ===
Commissioner. === 

Derefter: ”Lilla Carl Erik mår wäl och tyckes
intet sakna sina Föräldrar och Syskon; han är
alltid munter och nögd; om nätterna stiger
han opåmint upp allena, när han det behöf-
wer, och går åter sjelf i sin lilla säng, utan att
beswä= någon wid sådant tillfälle. ===. 
Hela mitt hus har hällsan, utom att ja hos-

tar; === och wi tillönska Dig med hela din
Kära omwårdnad all andelig och lekamlig
sällhet; då jag lefwer och dör en ömhjertad
Swärfader Jon: Turdfjäll.”
Sådant war mäst allt ganska hugneliga tid-

ningar.

Wi woro nu stadde på läsförhörs resor och
wid Hörnefors Bruk &c: den 27. När allt war
öfwerståndit, roade wi oss emot qwellen med
att spela borston; som merendels sked de då
wi woro hos Herrskap, aldrig hos allmogen.
Jag har förr flera gångor anfört, att jag aldeles
icke war fallen för, eller hade lust för spel, om
icke blott tidsfördrifs spel; men jag nödgades
mången gång wara med då fjer de man sak-
nades, då jag icke gärna kunde undslippa, om
jag wille undgå att heta nisk och snål, eller
besynnerlig. Desutom war det också nog led-
samt att alltid wara en tyst och syslolös åskå-
dare med händerna i kors hela qwellen; ty
började också jag härefter att spela med,
något mera än förr; men undwek det dock så
ofta jag kunde. Som jag således war nybegyn-
nare och owan med saken, så kunde jag wäl
ofta nog spela miste; hwaröfwer Magister
Wattrang här nu började gräla; och det högst
oanständigt och owärdigt, som hans lag altid
war att aldeles förgäta anständig höflighet,
eller ens någonsin bruka skonsamhet, så att
jag ej annat kunde än deröfwer blifwa högst
ledsen; och spelet slutades således med gräl.
Sedan wi hade spisat qwell; så blef frågan, om
wi skulle resa till Sörmjöle, som egenteli gen
borde ske enligit wår resetur, eller om wi
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skul le blifwa qwar på stället, hos Inspector
Sylvanders, som war alltid ett så mycket
Hygglig folk. v: Pastor Häggström wille nöd-
wändigt wara qwar, såwida det för wärdsfol-
ket icke wore för mycket obeq wämt; men
Magister Wattrang wille genast fara till Sör-
mjöle, sägandes: ”der wänta de oss, och det
wore obeskedligt af oss att icke komma, då
de hafwa all ting tillreds.” Pastor Häggström
förblef enwist wid sitt påstående och sökte
äfwen att öfwertala oss båda, isynnerhet mig.
Jag för min del war nästan lika nögd med
hwilketdera som waldes; men efter Hägg-
ström blef qwar, så wille jag också nog så
gärna qwarstanna med, hellst man på mor-
gonstunden, till rättan tid, ganska lätt kunde,
efter landswägen köra 3/4. Mil; Men Watt-
rang war enwis och reste ensam om qwellen,
som jag tror, mera för att wara egen och emot
andra, samt för att synas wara ordentelig den -
na gången, ehuru han annars icke alltid war
så nogräknad i detta fall, än att det så mycket
låg honom om hjertat, om de i Sörmjöle
wäntade oss eller icke. Resan på morgon
stund i dagsljuset war också i flera af se  -
enden behagligare, än den hade warit i mörk-
ret om qwellen, oberäknat ett bättre natt
härberge än hos bönder.

Wid läsförhöret i Rödå, kom Herr Magister
Johan Samuel Hofwerberg Prostens älsta
Son, (Icke Prestman) till oss, och böd oss, att
efter slutat arbete hälsa på honom på hans
nya bruk, Rödåfors, der han redan hade bygt
nödiga bonings rum. Wi åtlydde kallelsen,
och blefwo wäl trakterade. Sedan företogs
också här spel, hwarwid gräl icke eller här fe-
lade, så att jag beslöt att aldrig mera spela
med Wattrang. Jag höllt wäl mitt beslut så
långt möjeligt war, men nödgades dock då
och då, de följande åren någon gång wara
med, öfwertalad, då fjerde man feltes. Wid

spelets slut; eller war det en gång något af de
påföljande åren, när spelet war liqviderat, så
lågo ännu markerings pengarna qwar på bor-
det, som tillhörde Unga Hofverberg, och
ibland dem några plåtstycken silfwer pengar,
en af dessa, som låg ibland Mag: Wattrangs
marker, tog han och stoppade i egen ficka,
wid Magister Hofverbergs utewaro, och
detta öppet för oss andra twå, och sade i det
samma: – ”Denna tager jag till mig; ty jag har
mera att fordra af honom, än detta är; men
hwad jag kan få igen af honom, det lärer jag
nog, ty wärre, wäl få se mig om, och kanske
alldrig.” Hwad detta sednare angeck hade sä-
kert Wattrang ganska rätt uti; ty Hofverberg,
en slarf som lade sig ganska widt ut, war en
dålig betalare, på hwilken jag också sedan
förlorade 10. R:D: Men Det oaktat tyckte jag
dock, att sättet, att så tillägna sig plåtstycket,
war icke just mycket hederligt. Dock sade wi
icke ett ord derom, tänkandes för min del:
han må sjelf se till huru han må förswara det;
emedlertid war det dock något litet bättre,
att han gjorde det öppet för oss, än om han
alldeles hemligt hade snillat det åt sig. 

Här må nu wara tillfälle att något orda om
Magister Wattrangs Character, och hans up-
förande och bemötande emot mig. Han criti -
cerade all ting hos andra, och det minsta
skulle af honom klandras, både likt och olikt,
ofta i saker som alldeles icke angingo honom,
han blandade sig i andras enskilta afairer och
göromål, och wille hafwa sitt sista afgörande
ord äfwen då i laget; han war grof och plump
i sina uttryck; och kände icke hwad det war
att skona andras ömtålighets känsla, eller be-
flita sig om allmän höflighet emot någon,
som han i sin höghet ansåg wida under sig.
Han war Despotisk och alltid dominerande,
kufwande och snäsande. m:m: Han war wist
icke eller utan sina goda egenskaper; Såsom
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rådande öf wer= och styrande all ting i För-
samlingen, såwida Herr Prosten Hofverberg
sjelf war infallid och till det närmaste blott
en siffra, war han driftig och werksam, styr -
de all ting ordentligt och skyckligt &c: Hans
öfriga goda egenskaper kan jag icke så wäl
utweck la, såwida de woro så nära inwecklade
i hans nyss beskrefna Characters lynne; han
war munter och fri, god Sällskaps karl när
han wille; och mente säkert icke alltid så illa
med sina ostädade uttryck, som kanske blott
hör de till hans sätt att wara; men kom han
också deråt, så war han en full öfwersittare,
och cederade för ingen, ja icke en gång för
sin sedermera blefna Swärfar Prosten och
Doctorn Genberg i Bygdeå, som jag sjelf en
par gångor hörde.
Hwad jag har yttrat om honom pag: 265.

lilla bladet 7:de Boken, när jag första gången
blott såg en skymt af honom, det har jag mer
än mycket fått ärfara. Han criticerade, mäst-
rade och klandrade all ting om han kom så åt,
både hwad jag gjorde och talade; ofta i sådant
som aldeles icke angeck honom, och hörde
hellt och hållit mig enskilt till. Att berätta
hans alla impertinencer, som han tillät sig
emot mig, hwarken jag minnes, will eller kan;
Och jag har med flit sökt att glömma dem;
åtminstone har jag icke upp satt dem i mina
minnes antekningar. Och Gud allena wet
hwad jag af honom feck tola och lida! ty talte
jag så war det icke wäl, teg jag åter så war det
icke eller tillags. Till exempel: Han såg i en af
mina skolböcker en inskrift på inre sidan på
skallmen, skrifwen af mig i mina första skole
år, som till sammansättning och ord, utom
mitt namn, war tagen utur en annans bok;
och kära! hwilken klok man kan wäl wänta
fullkomligheter af en 1. års gammal djekne?
icke desto mindre klandrade Wattrang den,
såsom icke rätt och alldeles icke lämpelig. Lä-
saren till egit omdöme will jag anföra skrif-

ten, som ord ifrån ord war denna.

”Hanc librum florescens possidet adolescens,
E digno natus, Petrus vocatus;
Si cognomen qværis Stenberg haberis.”126

Likaledes då han feck se aftrycket af mitt si -
gil, i hwilket jag hade låtit rista detta wal-
språk: Patiens Semper beatus, som tillika
med sina innitial bokstäfwer syftade på mitt
namns P: S. b:, så war icke det eller till lags
eller lämpeligt och rätt, ianseende till dess in-
nehåll att tolamodet skulle kunna göra en
säll; och det alltid&c: hwar emot han började
alfwarsamt att disputera. Med ett ord: han
förhölt sig så likasom han med flit hade
welat pröfwa sanningen af mitt walspråk på
mig sjelf. Ett annat prof härpå war detta: År
1811. om hösten war Wattrang bortrest några
weckor, under hwilken tid jag hade Pastoral
wården; en Circulations lista ankom ifrån
Herr Prosten och Doctorn Genberg, som jag,
enligit ordres expedierade till Lycksele &c:
och begärde den sedan tillbaka; när den åter
kom påskref jag den samma den skyldiga ra-
porten, och som Wattrang just i det samma
war hemkommen, så skickade jag den till ho -
nom, som då bodde i Ytter Hiske, med begä-
ran, att öfwersända den till sin Swärfar, så -
wida han nu hade återtagit Pastoral wården.
När jag sedan råkte honom frågte jag honom
wackert, om icke han hade afskickat rapor-
ten? hwarpå han nästan hånligt, eller åtmin-
stone såsom detta war en sak af allsintet wär -
de, swarte: ”Jag har nyttjat den på ett wist
ställe till ett wist ändamål.” En så hånlig be-
handling och swar kunde ej annat än högeli-
gen förtryta mig, då jag hade sökt att wara
noggran i min expedition, och wille wisa att
jag icke wille åsidosätta mina plikter och
skyldigheter; dock teg jag och tålte alltsam-
mans, mer än mycket öfwertygad, att nu ha -
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de jag en förargelse; men hade jag sagt nå got
derom, så hade jag fått flere; ty han grans -
kade aldrig orden, eller det någonsin förslog,
att med honom ordkastas när han wille deråt.
Jag ångrade då, at jag icke sjelf straxt öfwer-
sände raporten till Doctor Genberg, så hade
han åtminstone fått se att jag icke åsidosatt
något som mig ålegat.
Ett af de sista åren hade wi läsförhör i Bull-

marks by, der han åter antastade mig med sina
obehöriga critiker; och som saken alldeles
icke angeck honom det minsta, utan helt och
hållit angeck mig sjelf enskilt; så swarade jag
honom något alfwarsamt, eftersom ingen af
gårds folket war närwarande; ty i sådana fall
iaktog jag alltid tystnad, på det wår dispute-
ring, wänlig eller wresig, icke måtte åstad-
komma förargelser eller elaka efterdömen i
Församlingen. Mitt swar lydde ungefär som
följer. – ”Hwad angår detta dig? icke det min-
sta? – får icke jag, och har jag icke rättighet
att göra i min sak huru jag will och behagar,
dig ofrågad? Eller när blef du wäl satt till för-
myndare öfwer mig? Har jag wäl någonsin
blandat mig i dina enskilta ting eller göro-
mår? Har jag wäl någonsin critiserat eller
häcklat hwad dig angår, eller du företagit, om
jag också har trott mig hafwa skäl dertill? Bör
således icke också jag få wara i fred för dit
häcklande? Om jag skrifwer a eller b. i min
bok eller sigil, bör ju qwitta dig lika.” &c: Af
detta mitt yttrande emot hwars sanning han
icke hade någon undanflygt, blef han något
litet slagen och eftergifwen, log wänligt och
sade ”kära Bror det är dock icke så illa ment;
Dessutom är critiken nödwändig och nyttig;
man kan förbättras af honom och conversa-
tion blir deraf mera liflig och munter.” Detta
samma billigade också v: Pastor Häggström,
lika wänligt. Jag swarte så derpå leende, och
förnögd innom mig sjelf, att en gång hafwa
bragt Wattrang till känsla af sitt ofog och att

wika för sanningen; nämligen: – ”Men då bör
också critiken wara wettig, förnuftig, måttlig
och icke i otid.” m:m:. Och så woro wi alla 3.
glada och nögda, och tyktes wi på ömse sidor,
hwar i sin mån, hafwa gått af stridsplatsen
med seger; ty fortsattes conversation i all
wänlighet, och Schackspelet framtogs, som
wi ibland hade med oss, hwaruti Wattrang
ännu war alldeles en nyläring.
Detta må wara nog om Wattrangs otidig-

heter hwilka frambröto hundradetals. Och
om jag hade warit likaså despotisk, sträf,
sjelfwisk och egenmyndig som hand, så skulle
wist den häftigaste fienskap upstått oss emel-
lan; men jag undföll och undwek honom med
all sorgfällighet, och allt sken af twister, så att
oss emellan dock bibehölls en art yttre, fast
kall wänskap, sådan han i så fatta omständig-
heter möjeligen kunde wara; wist icke warm
och liflig, men dock passabell.
Wid så fatta förhållanden oss emellan fin-

ner hwar och en, att allt sådant icke annat
kunde än wäcka en art mishag och owilja
emot honom hos mig, så att jag önskade hans
snara befordran härifrån, wisserligen för att
alldeles slippa honom; men också tillika un-
nade jag honom gärna en sådan lycka. Hwad
åter honom angår, så är jag wäl öfwertygad
att han wäl icke hyste ett wärkeligt hat eller
ilwilja till mig; men wäl en något större af-
woghet emot mig, som härörde, som jag
tyckte af en naturlig och hemlig afwund; ty
som han icke tolde någon medtäflare i någon
fullkomlighet bredewid sig; utan i sin egen-
kärlek tycktes= och wille wara fullkomligare
än alla andra i wårt Embete, så lärer han ej
utan en hemlig afwund kunnat fördraga, att
jag af Församlingens bättre och ringare inwå-
nare war lika= om icke i wissa fall mera äls-
kad och högaktad än han; isynnerhet förtröt
det honom, att jag ägde någon liten större
kännedom i wissa wettenskaper till exempel
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i botaniken och natural historien &c: deri han
hade föga kännedom, ehuru fullkomlig i an-
dra yrken. ty sådant märkte jag tydligt nog en
par gånger. Men alldrig framstälte jag min
lilla kunskap, hwarken i hans eller någon an-
nans närwaro i afsigt att skryta eller att lysa
dermed; eller någonsin att dermed söka för-
ringa honom; men då någon frågte mig om
sådant och begärde någon upplysning om nå-
got, så meddelade jag en sådan ganska gärna
utan allt förbehåll, åt hwem som hälst. Wid
en par sådana tillfällen, under en promenad
då jag underwiste det frågande sällskapet om
en eller annan ört så kunde han sådant icke
toligt fördraga; utan lät märka sitt misnöje
och otolighet med gäckeri och spe glosor der -
öfwer; såsom då han en gång misnögd sade:
”du pratar om sådant strunt, och wet icke sjelf
hwad en gosse heter på Latin.” – ”Jo” swarte
jag, ”han heter puer.” Hade icke en hemlig af-
wund och förtrytsamhet ledt honom, så hade
han säkert tegat, och icke rögt ett sådant pue-
rile hos sig. Så war han alltid, så snart han såg
tillfälle den anfallande parten, men jag und-
wek alltid sådant med all sorgfällighet. Att
jag nu något har talat om mig sjelf, må icke
Läsaren anse som skryt af mig; utan endast
för att wisa det sanningsfulla förhållandet
emellan honom och mig. 
Oaktat dessa nästan ständiga små mishel-

ligheter oss emellan, så höllo wi dock alltid
ett, och woro fullkomligt eniga så snart saken
angeck wåra ämbeten, icke allenast till att
oförtrutit bistå och hjelpa hwarannan när det
behöfdes, utan också när det angeck Chris-
tendomens förbättring sedernas helgt, be-
straffningar, rättelser, warningar, uppmunt-
ringar, och anmaningar till Christeliga och
nyttiga inrättningar m:m: Isynnerhet war jag,
wid sådana tillfällen, högst angelägen, att
icke motsäga Wattrang i sådana fall, eller nå-
gonsin hindra en god afsigt eller ändamål; ja

icke ens att låta allmänheten märka någon
misshällighet oss emellan, af fruktan, att så-
dant kunde förtaga wåra ord eller lärdo= i
guds hus eller enskilt wid läsförhör &c: deras
förbindande och till det goda wärkande kraf.
Derföre har jag ock sedan, några år efter 1808.
års krig, haft den huggnaden, att igenom nå-
gon fått höra, att Consistorii Ledamöter i
Hernösand wi något tillfälle under samtal när
frågan warit om Presterskapets oenighet på
wissa ställen, yttrat följande: – ”Ingenstädes
skall man finna ett så fredligt och enigt Pres -
terskap som i Umeå; ty derifrån har man ald-
rig fått höra det minsta gräl eller oenighet,
och så ifrån långliga tider tillbaka, så att det
är högst märkwärdigt och ett märkeligt ef-
terdöme wärdigt till efterfölgd.”
Utom den allmänna aktning och tillgif-

wenhet som Wattrang ägde och wärkeligen
förtjente, hade han en eller annan bond gum -
ma här och der, som werkeligen till och med
afgudade honom; och som drogo till honom
allt hwad de hade och kunde förmå. Desse,
mer eller mindre efterhand underrättade om,
att oss emellan war någon owilja och owän-
skap, då de afgudade honom, sågo blott hans
goda egenskaper, och naturligtwis blefwo wäl
trakterade och fägnade när de kommo, men
kände eller sågo allsintet af alla hans otidiga
bemötanden emot mig, ansågo således mig
wara ensam orsaken till wår mishällighet, och
en ellack och ofridsam man; och utan twif-
wel styrktes de i en sådan öfwertygelse af
Wattrangs yttranden om mig, som säkert wist
icke lärer underlåtit, att så mycket han kunde
nedstämma deras gynnande omdömen, till-
gifwenhet och aktning för mig; ty jag fant
tydligt, att de, wäl icke tilläfwentyrs woro mi -
na owänner, men ändock woro emot mig kalla
och saknade all sann tillgifwenhet för mig.
Jag fattade derföre icke någon owilja emot
dem; ty af desse, som icke kände det rätta
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sammanhanget, kunde jag icke bättre el= nå-
got bättre uppförande wänta; ty si: i en sådan
deras öfwertygelse, kunde de icke eller för -
stodo de icke att tänka om eller känna för mig
annorlunda. Dessa bemötte jag alltid med
samma aktning och wälwilja som alla andra
Församlingens inwånare, men kunde dock
alldrig öfwerwinna deras köld emot mig, el -
ler omkullslå deras oblida opinion om mig.
Emedlertid uppförde jag mig ändock alltid
lika höfligt emot dem och stälde mig såsom
jag alldeles icke kände deras ogena tanka
emot mig; samt tog mig ganska noga tilwara
att någonsin yttra ett enda oblidt ord om de-
ras älskling Wattrang, eller att någonsin för-
söka, att nedstämma deras tillgifwenhet hög-
aktnig eller goda tanka om honom; och detta
både af egen drift och känsla af oartigheten
af ett sådant förhållande, som ock af wisheten
derom, att sådant ännu mera skulle befästa
dem i deras en gång fattade tanka om mig;
men aldeles icke mildra den, eller någonsin
kunna öppna någon den minsta wälwilja
emot mig. Jag tillstår dock, att jag wäl också
önskade winna någon wälwilja och wänskap
af dem, men alldrig på bekostnad på den, som
de förut hyste för Wattrang. 
Likaledes lärer Wattrang icke eller under-

låtit, att hos sin Swärfar Doctorn och Prosten
Genberg afmåla mig icke till min förmån el-
ler heder; ty jag märkte, att Doctorn hade en
nedstämd tanka om mig förmodeligen i flera
afseenden. Således har mitt öde merendels
warit, att wara slagen till ett ringa mynt; ef-
tersom jag icke kunde skräfla och prata stort,
samt wisa mig stor och dryg; utan twärtom,
Submisse, tyst och sakta ja blyg i uppföran-
det. 
Äfwen några ord om Wattrangs spelsätt.

Derwid war han wist icke samwets gran; utan
tillät sig derwid små knep och intriger under
spelet; såsom att lurpassa, för att få andra till

att sätta betar, hwarpå han kunde få winna;
eller också sjelf spela högt spel då han sjelf
inga kort hade för att hindra dem som hade
goda kort att få göra spel och winna; ty att
han feck några betar aktade han, emedan han
sökte passa på då han hade kort, att spela och
winna in sina betar &c: War det då under att
jag tappade, som war owan och okunnig i spe-
let och redligt spelte enligit mina kort utan
minsta intrig. Och när jag förebrådde honom
ett så intrigant sätt att spela så swarte han: –
”det är ju alla spels art att se sig till godo så
godt man kan: och kan icke Ni göra så med.”
Men nog om honom.

I Håkmark bodde en gammal afskedat Soldat
wid namn Holmberg. Denna syntes wilja wa -
ra en mycket gudelig man; och jag tror att
han fast på sitt wis, redligt sökte wara en wer-
kelig Christen, och hade en liflig känsla af
Guds ord; men hans sätt att wara och att der -
om tala tycktes röja ett skenheligt wäsande;
han beklagade det allmänna synda förderf -
wet; suckade mycket och himlade sig under
sitt gudeliga tal; m:m: men jag tror dock, att
detta icke war uppsåtelig skenhelighet hos
honom; utan att han, som sagt är, wärkeligen
kände gudaktighetens känsla och drift in -
nom sig, men hade fattat ett förwändt be-
grepp om sättet att yttra och anwända den,
som mycket liknade skenhelig heten och mun
christenstendom, utan att han sjelf kunde
mär ka och inse den samma. Men han war
ock så nästan lika pjånkig och grufsam i
werldsligt och jordiskt afseende, och nästan
alltid klagande öfwer något. Till exempel:
han hade arrenderat af mig en liten mindre
betydande äng; och gjort åt mig nå got smått
arbete. Nu kom han till mig för att liqvidera
och göra räkning. Jag teknade då upp först
det jag hade att få af honom; och sade så och
så stor är Summan; ”hwad har ni att få af
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mig?” Han uppgaf det och det; jag har ock
laggat det och det, och det och det. – ”Är det
något mer?” frågte jag widare; ”nej” swarte
han. Jag gjorde så öfwerslaget; och sade: ”så
så mycket har jag då till godo.” Långsamt och
tråkigt fortfor han: ”jag har wäl också lagat
en stäfwa.” Det togs opp. och öfwerslogs; åter
hette det: ”jag hafwer gjort en skåfwel”, som
togs opp, sedan: ”jag hafwer bandat enträf las -
ka; widare jag har stängt den och den grind”;
och detta allt så pjånkigt 4. a 5. gånger, och
emellan hwarje gång lät han mig göra öfwer-
slaget. Då blef jag högst ledsen och half ond;
och sade: ”Det är nu wäl förunderligt att Ni
icke kan, på en gång uppgifwa sådant strunt;
utan låter mig gång efter annan göra öfwer-
slaget; säg nu då med ens: Är det någon ting
mera?” Då det änteligen blef slut. Häröfwer
blef jag så ledssen och mislynt, att jag icke
mera wille hafwa med honom att göra för
twå öre. Förmodeligen blygdes han wäl först
att anmäla sådana små saker och tänkte ef-
tergifwa dem, men när han hörde, att han i
alla fall blef något litet skyldig, så hade han
icke hjerta att sådant efterskänka; eller också
wäntade han att jag sjelf skulle komma ihog
och påminna om sådant; men huru kunde jag
wäl det; som ingenting wiste derom, eller ha -
de det minsta uppskrifwit. 

I ett bref ifrån Swärfar skrifwer han, utom
wanliga Commissioner, följande: === ”Dessa
pengar skall jag skicka med Eva när hon
kommer; jag kan icke säga wiss dag när Eva
kan wara i Umeå, emedan hon skall wara på
Skinnarbyn några dagar förut hos sin Bror.
=== dock skall hon alldra sist wara hos Eder
den 12.
Gud hjelpe din kära Lisa Cajsa uti hennes

förestående nedkomst! och låte Henne få en
lindrig förlossning, samt ett wälskapat foster!”
Ändamålet af denna Swägerskans ankomst

till oss war att hjelpa min hustru wid denna
för Henne wigtiga resa.

Swåger Nils Jacob i bref af den 5. April skrif-
wer: 
”Syster Eva Stina är nu här och tänker näs -

ta Söndag, den 12. komma till dig, för att pre-
sentera saffrans klingrorne.” === Sedan om
något skräde på Hjulqwarn för hans egen del.
=== Och till slut: ”Eva ber Syster Lisa förrätta
resan innan hennes ankomst, så att Hon ge-
nast får presentera de goda klingrorne.” Slu-
tet.
Och si Min Hustru war sin Systers begäran

genast hörsam och lydig, och anlände den 12.
med; gissa: twillingar, och Swägerskan kom
den 13. eftermiddagen; se det war att wäl passa
på tiden å ömse sidor. Wid dopet feck den
äldre namnet Jacob och den yngre Johannes;
hwarefter jag skref underrättelser härom till
Swärfar och, samtelige Swågrarne. Swäger -
skan hade också med sig ett bref i samma äm-
nen, eller ordres ifrån Swåger Edenqvist om
saffrans klingrornas frambärande. &c: Wi
måste då hafwa 2:ne barnpigor, som woro
Olof Olofssons döttrar i Håkmark. 

I slutet af månaden hade jag swar derpå; och
Nils Jacob skrifwer: ”Lycka till mycken Guds
wälsignelse i slägtens förökelse! Hu ru är det
med din Gum ma, börjar hon något komma
sig före efter en så beswärlig resa, som den är
att skaffa 2:ne Pojkar till werlden?” Sedan en
begäran att skaffa en grönsiska åt hans Son
Jonas Theophilus med hans Faster Eva när
hon skulle återresa.
Edenqvist tackar för underrättelsen om

Johannis födelse; ”jag kan just intet så noga
förstå om det war en eller war det paret; det
förra war nog, och det sednare för mycket:
emedlertid får jag gratulera dig.” Sedan om
mina förfärdigade selar och oecomomica.
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Swärfar tackar hjerteligast för underrättelsen
om Lisa Cajsas förlossning med 2:ne wälska-
pade Söner. – ”Herren låte dem uppwäxa För-
äldrar och anhöriga till största fägnad! Herren
som wälsignat dit äktenskap med så många
barn, han gifwe dig ock förmåga, att som Far,
lämna dem alla en sådan uppfostran, länder
dem både till andeligt och lekamligt wäl! Så
snart Lisa Cajsas Hälsa tillåter wänta wi Eva
Stina hem.” === Sist nödiga reqvisita till wår
lilla Sons Carl Eriks bofälliga kläder.

Swåger Jonas Gustafs bref lyder så.
”Med Jan Petters Skeppare feck jag första

underrättelsen om den starka wälsignelsen i
dit hus, hwilken med dit bref i går bekräfta-
des. Jag har skrattat och haft roligt åt det hela
weckan. En stackars Stockholms Enstöring
må då få glädja sig ått Wästerbottningarnes
raskhet. Men huru det är så ropa de snart på
Pastorat åt Pappa, och dermed blifwer det wäl
också något råd; emedlertid swälta de ej.
Dina Tyska små främmande höra wäl

gärna talas om sitt Fädernesland och hwad sig
der tilldrager. För deras räkning will jag der-
före berätta hurusom de lede Fransorerne
åter wändtom och angripit oss Swenskar, som
så widt utbredt oss, att wår lilla styrka ej kun-
nat förswara sig emot Fransoserne, som i
massa angripit wår Center. – efter ett starkt
motstånd och en häftig strid hafwa wi först
blifwit fördrifne ifrån wåra positioner utan-
före Anklam, och sedan, efter ett lika hård-
nackat fägtande, ifrån denna Stad. Efter
Fran sosernas uppgift skall wår förlust i fångar
wara 12000. Man; detta allt står i Tyska Tid-
ningar. Dessutom berättas att Tavast och Car-
dell skola wara fångne, Vegesack illa blesserad
och Armfeldt rörd af en Contusion. Äfwen
säges att stillestånd skall wara slutadt emellan
oss och Fransoserne på obestämd med Tio da-
gars uppsägning, och att emedlertid ingen

dera går öfwer gränsen.
I sommar lärer jag ej få se Westerbotten,

om ej Westerbotten har lust att se mig.
Hällsa de många, många små ifrån
Lill Morbror.”

Detta war för oss obehagliga tidningar, för
wårt stackars Fädernesland.
Min Hustru förglömde han icke eller som

i samma couvert feck följande bref.

”Min Fruktsamma Syster! Nå så kan jag säga:
nu har Guds wälsignelse kommit öfwer dig
alldeles så det förslår. Jag gratulerar dig till
wäl öfwerståndet arbete, och så mycken
glädje och tillfredsställelse af dina många
små, som deras lif och underhåll måste wara
dig mödosamt. För mig, som lefwer såsom en
annan Enhörning, är andras lycka och fort-
komst den enda glädjen. Men det kunde wäl
också komma den tid att jag finge skrifwa
sådana bref som Stenberg roar sig med. Det
wore roligt att weta om Er säng är utaf goda
ton? Det måste hon wist icke wara. På Böhle
hafwa Herrskapet, det högst Förnäma Herr-
skapet en sådan. Om de ledsna framdeles
med henne så tillbjud i underdånighet ett
litet byte. Huru mår annars nu för tiden
dessa öfwer menniskor? äro de lyckliga för
det de tro sig wara de förnämsta i werlden.
Nog har jag några små fordringar hos Hen-
nes Nåd, men Gud beware mi att tala om
dem. En hugkomst af mina gemena ofrelse
bref=lappar kunde wara farlig, och promt i
mennisko nummern jämna antalet för hwad
du skaffat till för mycket. Och hwad betydde
din ofrelse unge mot den Högwälborna, som
Hennes Nåd Fru FriHerrinnan ärnade Hög-
gunstigt låta framkomma? dock punct. Jag
bör ej wara elak; mig hafwa de ej gjort något
ondt. – Och af Högmodet plågas de alltid
mäst sjelfwa. ===.
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Blif frisk och lef bra till nästa gång. 
J: Gustaf.”

Den som påminner sig hwad ofta förut sagt
är samt huru kallt ja nästan föraktligt han
sedan af Henne blef bemött han förstår allt-
för wäl detta nyss föregående.
Twenne bref ifrån Swåger Nils Jacob. Det

förra börjas: = ”Börjar din gumma att komma
sig före, så är wår önskan i den delen uppfyld;
äfwen din och de dinas wälmåga föröfrigt ut-
gör wår gädje.”
Deri feck jag om händer icke mindre än

490. R:D: R:g:lds som jag skulle förwäxla och
till Swåger Jonas Gustaf i Stockholm, å Nils
Jacobs wägnar öfwersända. Så mycket pengar
på en gång hade jag knapt haft om händer,
men dock icke ägde en styfwer deraf. Om
hans Syster Eva återkomme till den 7. så bju-
der han Henne fri skjuts till Nybyn eftersom
han sjelf då skulle resa dit. 
I det andra ger han tillkänna, att ingen sen-

bär Ko127 säljes på Doctorinnan Nortmans
Auction, såsom wi hade begärt han måtte ro-
pas in åt oss. Jag hade också i bref begärt att
få låna af honom 50. R:D: omkring midsom-
mars tiden, dem lofwade Han lämna mig; och
tillägger: ”Jag får wäl sjelf på annat håll wara
skyldig.” Slut.
Ett Comissions bref ifrån Swärfar ankom,

i slutet hwaraf han skrifwer: ”Wi hafwa alla

hällsan tillika med lilla Carl Erik, som nu på
frågan om jag skall hällsa ifrån honom till
Pappa och Mamma”, swarar: ”nej; intet en
gång till små bröderne.” Förmodeligen war
han mindre nögd med små brödernes an-
komst. 
Ifrån Jägmästaren Petterson, som war an-

kommen till Umeå feck jag följande billette:
Af Herr Fendrick Turdfjäll till låns be-

kommit, en Chais kärra, (nemligen att få lå -
na) som skall wara förwarad hos Herr Com-
ministern; ”det är således min anhållan få we -
ta om jag i morgon får låta den afhämta?”
Slut. 
”G: E: Peterson.”

Till swar härpå skref jag blott följande rader:
– ”Erik Turdfjäll har ej hos mig lämnat nå -
gon sådan.”
Detta war ett nytt bewis på Cousin Turd-

fjälls stora slarfaktighet och mindre redlighet.
Förmodeligen war Han skyldig åt Jägmästaren
den han afspisade med den lögn, att han hade
hos mig e Chais=kärra den han wille aflämna
till betalning. Detta kunde ej annat än höge-
ligen förarga mig, att han med en sådan lögn
skulle wisa Peterson till mig, som möjeligen
skulle kunna tro, att jag skulle undanhålla
Henne. Ännu mera mysslynt måtte han blif-
wit att han så skulle wisas i April. Dock hörde
jag intet något widare der om.128
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Noter

1. D.v.s. skrivstil. Allmogen var generellt mer läskunnig än skrivkunnig; den mest lättillgängliga stilen var tryckt
fraktur eller präntad stil liknande tryckt fraktur.

2. D.v.s. en viss mängd av hasplat garn. Flera pasmor eller pasmar bildar en härva.

3. Före Aftonbladsreformen på 1860-talet användes fröken aldrig om eller till ofrälse ogifta kvinnor. Tydligen ansågs
Stenbergs hustru ha stått nära adelsståndet, vilket bekräftas av en senare passus om hennes far majoren som en
adelig vederlike. Även instruktionen att använda epitetet välborne på brevkuvert till fadern pekar i samma riktning.
Officersyrkets höga status vid den här tiden kan vara svår att föreställa sig för nutidsmänniskan.

4. Ett lod motsvarar 13,3 gram. Man jämför här bouppteckningen efter Stenbergs änka från 1831, vari nämns en
brudkrona med vikten 32 lod. 

5. D.v.s. möjligen gravad fisk.

6. D.v.s. begärlig eller efterlängtad.

7. D.v.s. försvara eller vidhålla.

8. Sannolikt röllika, Achillea millefolium. 

9. Stenbergs genealogiska intresse, antagligen väckt på 1780-talet i adelsmiljö i Finland, avsatte konkreta spår 
i levernesbeskrivningens stamtavlor. Tydligen var även hans vänner informerade om hans släktforskning.

10. Årtalet skall vara 1797.

11. D.v.s. Jesus Syraks bok 1:30 och 2:11 i dagens bibelöversättning.

12. Det latinska ordet forsan med betydelsen kanske.

13. D.v.s. understöd.

14. D.v.s. i förhållande till. Stavningen rapor i stället för rapport förekommer på andra ställen i handskriften och
tycks antyda ett franskt uttal.

15. D.v.s. hjälp.

16. Här saknas sidhänvisning; uppenbarligen har Stenberg tänkt lägga in uppgiften i senare arbete med texten.

17. Även här saknas sidhänvisning.

18. Johann Wolfgang von Goethes brevroman utgavs på tyska 1774 och utkom i svensk översättning i Stockholm
1783, 1786 och 1796 under titeln Werthers lidande. Av Stenbergs notis framgår att han syftar på den svenska utgåvan. 

Inl. PSL bok 8 Noter_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2016-05-09  21:24  Sida 443



444

19. Visan är svår att identifiera. Ett utslag av Werther-vurmen var i alla fall Johan Lundblads Werthers första och
sista stunder för Lotta, tryckt i Lund 1786 och i en utvidgad upplaga 1791 och 1796. Åtminstone en strofisk dikt 
i denna skrift är tänkt att sjungas, då den är tryckt med repristecken.

20. Stenbergs har en felaktig paginering, som får följdverkningar och som även kommenteras av Stenberg.

21. D.v.s. måttbestämningen bok motsvarande 24 ark skrivpapper.

22. D.v.s. stirrande.

23. Rotmästaren eller rotemästaren hade till uppgift att övervaka den allmänna ordningen i staden.

24. D.v.s. Boteå.

25. D.v.s. i bröstbenet.

26. Stenberg har skrivit fel; årtalet skall vara 1797.

27. Av illvilja använder brevskrivaren initialer som syftar på Stenbergs tidigare patronymikon Eriksson.

28. D.v.s. rasat.

29. Det gäller här upplösningen av deras trolovning. Trolovning ansågs ända in på 1900-talet som en rättsligt 
bindande överenskommelse.

30. D.v.s. den sista dagen i mars.

31. D.v.s. svalgången till ett uthus.

32. Stenberg har skrivit fel; årtalet skall vara 1798.

33. D.v.s. kärl av näver. Ordet ryva uppfattas som dialektalt eller åtminstone regionalt av Stenberg, då det förtecknas
i hans ordbok.

34. Åren 1796, 1797 och 1798 blev ett slags genombrott för Immanuel Kant i Sverige. Dessa år utkom fyra av hans
verk i svensk översättning. I november 1797 fick Stenberg ett brev från en vän klagande på Kantianismen.

35. Boston är ett kortspel som blev populärt efter nordamerikanska frihetskriget. Det spelas av fyra personer och
liknar whist, men spelarna bildar inte par utan spelar var för sig.

36. Prästgården i Oviken i Jämtland ansågs hemsökt av spöken; observationerna var från 1730-talet men fenomenet
uppmärksammades länge därefter.

37. D.v.s. fastställandet av markegång, som var beräkningsgrunden vid naturaprestation.

38. En dukat var speciell i och med att den var ett guldmynt.

39. Stenberg har skrivit fel och menar december.

40. D.v.s. smeka.
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41. D.v.s. kyss.

42. Här har Stenberg strukit ett stycke om hur han återbetalat ett litet lån till en bonde som han stött ihop med.
Denne hade dock ej reversen med sig utan fick skriva ett kvitto.

43. D.v.s. helt och hållet.

44. Johan Peter Turdfjæll fick sommaren 1798 privilegium på Långviks glasbruk i Piteå socken, men verksamheten
kom igång först efter några år.

45. Flera böcker av den tyske prästen och pedagogen Christian Gotthilf Salzmann kom i svensk översättning 
på 1790-talet. År 1799–1809 utgavs i Stockholm Carl von Carlsberg: eller Det menskliga eländet i fem delar, en 
översättning av Carl von Carlsberg oder über das menschliche Elend, utgiven i original i Leipzig 1783−1787.

46. Salzmann tillhörde filantropisterna och var starkt påverkad av Basedow och Rousseau. Kritiken mot att linda
barn förekom ju redan i Émile 1762.

47. Sven Anders Hedins Handbok för pracktiska läkare-vetenskapen utkom i Stockholm i en första upplaga 1796 och
en andra upplaga 1797 samt med ett supplement 1805. Boken var framför allt avsedd för just präster, som enligt
Hedin borde ha vissa grundläggande kunskaper i hälsovård. Rikets församlingar ålades att skaffa handboken.

48. På grund av smittkoppornas allvarliga konsekvenser började man i Europa under 1700-talet att tillämpa 
preventiva åtgärder. Här handlar det om den äldre formen av förebyggande behandling kallad variolisation eller 
skyddskoppsympning, som innebar att levande smittkoppsvirus inympades. Metoden kom till Umeå redan 1763
men tog riktig fart först på 1780-talet genom provinsialläkaren Daniel Erik Næzén. Från och med 1805 är det belagt
att den moderna vaccinationen med inympning av kokoppsvirus nått Västerbotten.

49. Vaxkabinett började resa omkring i Sverige i slutet av 1700-talet. De verkade i folkupplysningens och nyhets-
förmedlingens tjänst, samtidigt som de tillfredsställde ett allmänt bildbehov.  

50. D.v.s. utan ände eller utomordentligt länge.

51. Här har Stenberg strukit en notis om att adjunkten Pehr Wattrang åtföljde prosten Hofverberg.

52. Besmi är ett dialektalt ord med betydelsen besvär. Här ingår det i ett ordpar med förstärkande effekt.

53. Slutstrofen i en psalm tillskriven Johannes Vultejus och första gången publicerad 1685 i Itt nytt swenskt 
manuale, med 82. härlige och vthwalde böker och stycker sampt flere sköne andelige psalmer som i förra manualer icke
finnas [...]. Efter bearbetning kom den slutligen med i 1819 års psalmbok, där psalmen, Ack var skall jag tillflykt
finna, har nr 177.

54. D.v.s. mot kvittens.

55. I sin reflexion avlägnar sig Stenberg från den tidpunkt som handlingen avser. Johann Heinrich Jung-Stilling
utgav Theorie der Geister-Kunde in einer Natur-, Vernunft- und Bibelmäsigen Beantwortung der Frage: Was von 
Ahnungen, Gesichten und Geistererscheinungen geglaubt und nicht geglaubt werden müsse först åtta år senare, d.v.s. 1808.
Den svenska översättningen utkom 1812 i Göteborg under titeln Andelära, framstäld uti ett med naturen, förnuftet
och uppenbarelsen enligt swar på den frågan: hwad bör man tro och icke tro om aningar, syner och andars uppenbarelse.
Den av Stenberg åberopade boktiteln ger vid handen att han läst den svenska utgåvan.

Inl. PSL bok 8 Noter_PSL 2+2 sp. 22/10-13  2016-05-09  21:24  Sida 445



446

56. D.v.s. gav honom lika mycket igen.

57. Här framskymtar Stenbergs andra stora projekt, arbetet med Umebeskrivningen och mer specifikt de ännu ej
återfunna kartorna.

58. Samuel Liljeblads Utkast til en svensk flora, eller Afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och
nytta utkom i en första upplaga 1792 i Uppsala. En andra utvidgad upplaga utkom i samma stad 1798 under titeln
Utkast til en svensk flora, eller Afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta; antagligen är det
den som svågern år 1800 skickade till Stenberg. En tredje upplaga utkom 1816. Liljeblads flora, som egentligen ligger
mycket nära Linnés Flora Suecica, fick stor spridning bland både fackmän och amatörer.

59. D.v.s. namne.

60. Stenberg övergår till att i fråga om vissa lånord följa den ortografi som 1801 hade implementerats av Carl Gustaf
af Leopold i Afhandling om svenska stafsättet, publicerad i Svenska Akademiens handlingar. Omkring 1821 avser alltså
Stenberg att överge stavningen med C i Commissioner och börja skriva ordet med K. 

61. I stället för att citera infogar Stenberg ett sparat brev. Notisen om när brevet besvarats är dock av Stenbergs
hand. Så har Stenberg även skrivit i andra mottagna brev ej hörande till levernesbeskrivningen; brev i släktens ägo
från sonen häradshövding Carl Erik Stenberg vittnar om detta.

62. D.v.s. band som fasthåller åran vid årtullen.

63. Det korrekta årtalet i marginaltexten skall vara 1801. Stenbergs har påverkats av brödtextens notis om vad som
hände 20 år senare och av det faktum att nedtecknandet sker på 1820-talet.

64. D.v.s. knappt.

65. Matteusevangeliet 26:41, Markusevangeliet 14:38 och Lukasevangeliet 22:40.

66. Här följer en utförligare diskurs om dialektordboken och försöken att få den publicerad.

67. D.v.s. sonen komminister Pehr Stenberg d.y.

68. D.v.s. Taeniopteryx nebulosa, en bäcksländeart som först beskrevs av Linné.

69. Det är alltså ett original av annan hand som Stenberg bilägger.

70. D.v.s. gned och strök. Standardvarianten av ordet skobba är skubba.

71. D.v.s. behäftad med.

72. Skämtvisan med den försmädliga texten återgår ursprungligen på den tyska visan Es hat ein Bauer ein schönes
Weib (Er sollte doch fahren ins Heu). Visan blev känd på danska som Der var en skikkelig bondemand; i en populär
version är det öl som den äkta mannen har gått ut efter. 

73. Jfr Hesekiel 3:18.

74. Jeremia 23:21.
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75. Jeremia 1:7.

76. Här citeras början av sjätte strofen av förnöjelsepsalmen Vad Gudi täckes, är mig täckt, nr 265 i 1695 års psalmbok,
nr 254 i 1819 års psalmbok och nr 328 i 1937 års psalmbok. De två raderna om lyckan möter även i levernesbeskriv -
ningens andra bok och tycks sammanfatta Stenbergs hela livsfilosofi. Stenberg hade ju också valspråket Patiens
semper beatus, d.v.s. Den tålmodige är alltid lycklig.

77. Här har Stenberg strukit en passus om att hustrun inte reste och att sonen i stället skulle ha åtföljt trumslager-
skan Ferm.

78. Den son som gratulerar sin mor på Elisabet-dagen är bara ett och ett halvt år gammal. Stenberg bilägger här
Erik Turdfjælls manuskript.

79. Notisen om den föregivna gratulanten är dock skriven av Stenberg; märk att han lämnat plats för årtal.

80. Även notisen om diktaren är av Stenbergs hand.

81. Stenberg bilägger dikten som Magnus Holmstedt skrivit den och sänt den till honom.

82. D.v.s. Bergmahn.

83. D.v.s. vattkoppor.

84. D.v.s. Sara Brita Möller, senare gift Montell.

85. D.v.s. Emanuel Montell.

86. D.v.s. hopp om en bättre framtid.

87. D.v.s. stel eller öm i musklerna; ordet har en regional spridning i stora delar av Norrland.

88. I Stenbergs dialektordbok möter ordet val, som betecknar omkullfallna träd och ris i skogen eller vrakgods 
på havsstränder. 

89. Första Petrusbrevet 2:20.

90. Stenbergs släktingar har av läkare fått diagnosen veneriska smittan. Symtombilden är oklar; däremot framgår
att flera barn, men bara den ena maken i familjen, blivit sjuka och att behandlingen, salivationskuren, varit lycko -
sam för samtliga insjuknade. Veneriska smittan brukar främst beteckna syfilis, men på den här tiden var det inte
ovanligt att andra åkommor också hamnade under denna samlingsdiagnos. Den epidemiologiska information som
ges i det här fallet gör såväl diagnosen syfilis som gonorré osannolik. I stället skulle man kunna spekulera i om att
det rör sig om svampsjukdomen ringorm eller revorm som familjen i så fall fått genom kontakt med gårdens djur.
Ringorm uppträder på huden som koncentriska, rodnade förändringar och kan möjligen sammanblandas med
syfilis. Salivationskuren som fältskären Berzelius bistod med var en vanlig behandlingsform mot syfilis. Den gick
ut på att man gav den sjuke kvicksilver tills salivproduktionen i munnen ökade, vilket skulle driva ut de sjukdoms -
orsakande ämnena ur kroppen. Den svältkur mot veneriska smittan som Stenberg nämner infördes i Sverige först
1813.

91. Matteusevangeliet 7:6.
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92. D.v.s. Möller.

93. Årtal för den tidrymd boken avser saknas, eftersom Stenberg inte hunnit avsluta boken.

94. Det ecklesiastika året började i maj. Första maj firades därför internt som prästernas nyårsdag, då man önskade
gott nytt år. Bakgrunden till firandet var delvis av ekonomisk art, då man gratulerade till att ha överlevt första maj.
Om en präst avled strax före maj månad fick änkan försörjning tills nästa präst tillträdde första maj, men om en
präst dog efter första maj fick änkan fördelaktigare villkor med försörjning till nästa första maj; därtill kom i båda
fallen ett eventuellt nådår.  

95. En trod är en smal stör eller stång. Här tog Stenberg och hans sällskap hjälp av två stänger avsedda för en
gärdsgård.

96. D.v.s. med lika många rum som i ett kaptensboställe.

97. D.v.s. enfaldig.

98. Stenberg beskriver väderfenomenet också med hjälp av en kompletterande teckning; de kursiverade bok  -
stäverna i texten hänvisar till bilden.

99. Jfr Psaltaren 34:8.

100. Jfr Första Moseboken 50:20.

101. Patafiske, som här nämns som en nyhet på orten, sker med hjälp av ett slags fasta fiskebyggnader, s.k. pator, 
i form av stängsel, bryggor eller liknande, med vilka man försöker stänga in fisken.

102. Ljung, Calluna vulgaris, har i Västerbotten haft den folkliga benämningen raspris.

103. Landshövdingedottern Henriette Stromberg, som Turdfjæll svärmade för.

104. Lukasevangeliet 6:25.

105. D.v.s. vad som är fastställt.

106. Sidans nummer saknas; Stenberg har inte fått tillfälle att kompettera.

107. D.v.s. vad han gick för eller vad han var värd.

108. Det rör sig om ett kommersiellt lånbibliotek avsett för en borgerlig publik; den gustavianska lånbiblioteks -
kulturen har nu nått Umeå.

109. Sidhänvisning saknas; Stenberg skriver detta då han har mindre än ett år kvar att leva. 

110. D.v.s. som ett slags stängsel.

111. Det handlar här om stångbataljonsexcersis, där plutonernas flygelmän håller långa stänger som representerar
den plats som manskapet skulle ha intagit.

112. Stentelnen är nätets undre kantrep med sänken; flarntelnen är nätets övre kantrep med flöten.
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113. Här anspelas på en av rollerna i lustspelet Greta husbonde, vilket även uppfördes som Spannrems-Curen eller
Greta husbonde och Spannrems-Curen eller Bot för elaka (onda) qvinnor.

114. Kompassen är indelad i 32 streck om 11,25 grader. Stenberg bedömer alltså att vinden kommer 5–6 grader mer
akterifrån när de har kämpat sig förbi uddarna, vilket gör det mer lättseglat.

115. D.v.s. giftasvuxen.

116. Med en mycket enkel kartskiss visar Stenberg topografin.

117. Vattenminskningen var tidens benämning på och förklaring till landhöjningen.

118. D.v.s. storskarv, Phalacrocorax carbo.

119. D.v.s. psalmen O du helge Ande, kom, nr 183 i 1695 års psalmbok och nr 361 i 1986 års psalmbok. Den latinska
grundtexten Veni sancte spiritus med ursprung i en medeltida antifon är återgiven tillsammans med den svenska
översättningen i 1695 års psalmbok. Psalmen brukar betraktas som en pingstpsalm men har av tradition sjungits
just vid prästvigningar och vid prästmöten. Uppenbarligen har man vid prästmötet i Piteå sjungit den latinska 
texten alternativt bägge textversionerna.

120. Predikaren 3:7.

121. Här åsyftas ett verk av den tyske teologen Johann Christoph Döderlein, antagligen Institutio theologi christiani
in capitibus religionis theoreticis nostris temporibus accommendata, utgivet i två delar första gången i Altdorf bei Nürn-
berg 1780–1782, varefter följde flera  upplagor med varianttitlar. En tysk översättning, Christlicher Religionsunterricht
nach der Bedürfnissen unserer Zeit, utkom 1785–1803. Samme auktors Opuscula theologica, tryckt i Jena 1789, är förstås
ett tänkbart alternativ då Stenberg talar om Döderleins Theologie.  

122. Jfr Uppenbarelseboken 6:12. Ordet hårsäck betecknar i egentlig mening en klädnad av grovt hårtyg.

123. Innebörden av Stenbergs båda synonyma utsagor, som han anför bara för att exemplifiera språkliga problem
med kasus, är ungefär följande: Du riktar udden mot det sagda. 

124. Stenberg använder några gånger uttrycket norromkring med syftning på resa eller förflyttning genom norra
delen av Västerbotten, d.v.s. vad som i dag är Norrbotten. Den specifika betydelsen här är att brevet sänts landvägen
runt Bottenviken.

125. Forna tiders avvaktande hållning till matsvamp är välkänd. Cajsa Warg hade visserligen några recept innehål-
lande svamp i sin Hjelpreda, men det kom att dröja innan svamp accepterades som människoföda. Just från Väster-
botten berättas i helt andra källor om 1808–1809 års krig att de ryska krigsfångarnas vana att äta svamp väckte
allmogens förundran och avsky.

126. D.v.s. Denna bok äger en yngling i sina bästa år, av god börd, Petrus kallad; om du frågar efter släktnamnet får du
Stenberg till svar.

127. D.v.s. en ko som kalvar på våren eller försommaren.

128. Här slutar framställningen mitt i 1807 års händelser.  Av en tidigare notis framgår att Stenberg skrivit detta
under sitt sista levnadsår, d.v.s. 1824. Inga textsidor i åttonde boken bör anses som förkomna, utan sjukdom och
död har satt punkt för projektet. 
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